
PAGRINDINIAI VEIKLOS 
PRINCIPAI

Lietuviai nuėjo sudėtingą kelią, 
kupiną netekčių, skausmo. Suge-
bėjome išlikti kaip tauta, turime 
garbingą istoriją, didžiuojamės 
savo praeitimi, savo pasiekimais. 
Lietuvos Respublikos Prezidentui, 
kaip šalies vadovui, tenka atsako-
mybė už tolimesnį šalies likimą. 
Rinkdami savo šalies vadovą, Lie-
tuvos žmonės kupini vilties, kad 
šalies likimą galima pakreipti kita 
linkme, gerovės valstybės kūrimo 
keliu. Tapęs Lietuvos Respublikos 
Prezidentu, pasižadu vadovautis 
šiais pagrindiniais principais:

1. Sąžiningumas. Tai svarbiau-
sias politiko veiklos principas. 
Tik sąžiningas politikas gali pelnyti žmonių pasitikėji-
mą ir taptu tikru vadovu.

2. Teisingumas. Matydami neteisybes, Lietuvos žmonės 
nepasitiki politikais, Seimu, Vyriausybe, partijomis. 
Būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kad 
prieš įstatymus visi būtų lygūs.

3. Išmanymas. Šalies Prezidentas skiria Vyriausybę, todėl 
labai svarbu, kad valstybei vadovautų kompetentingi, iš-
manantys specialistai, kurių svarbiausias rūpestis – Lie-
tuvos gerovė.

4. Įsiklausymas į žmonių rūpesčius. Prezidentas gali ir 
turi aktyviai dalyvauti, spręsdamas vidaus politikos 
klausimus. Lietuvos žmonėms dabar labai reikia atra-
mos, sprendžiant problemas, kurias kelia ekonomikos 
sunkmetis. 

5. Tinkamas atstovavimas valstybei. Nuo protingos 
mūsų užsienio politikos priklauso ir mūsų valstybės įta-
ka: mes turime laikytis užsibrėžto tikslo būti šalimi – re-
giono lydere, tiltu tarp Rytų ir Vakarų. Turime užtikrinti 
savo valstybės saugumą, stiprindami stabilią pilietišką 
visuomenę.

PREZIDENTO POLITIKOS TIKSLAI 
IR UŽDAVINIAI

Respublikos Prezidentas nėra vien tik simbolinis asmuo. 
Jis gali ir turi daryti įtaką, naudodamasis visomis Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos suteiktomis galiomis, kad gerė-
tų Lietuvos žmonių gyvenimas. Todėl iškeldamas tikslą, 
kad ilgainiui Lietuva taptų gerovės valstybe, ieškosiu pačių 
geriausių sprendimo būdų šiam tikslui pasiekti.

Mano nuomone, šalies Prezidentas turi siekti, kad būtų 
įgyvendinti trys svarbiausi valstybės raidos tikslai:

1. Socialinis teisingumas. Visiems Lietuvos žmonėms turi 
būti sudarytos lygios galimybės siekti savo tikslų, įgyti 
tinkamą išsilavinimą, gyventi saugiai ir turėti užtikrintą 
ateitį. Lietuvoje turi sumažėti skurdo ir neteisybės. 

2. Solidarumas. Solidari visuomenė reiškia, kad veikia 
mokesčių sistema, kuri išlygina pajamų skirtumus, ma-
žina skurdą. Solidarioje visuomenėje yra skatinamas pi-
lietiškumas, atsakomybė už savo šalies likimą. 

3. Laisvė. Lietuva ne tik visomis priemonėmis saugo savo 
laisvę, bet kartu siekia, kad kuo daugiau laisvės ir taikos 

būtų visame pasaulyje. Gindami savo laisvę, kartu gina-
me mūsų žmonių laisvę. Žmogus yra pagrindinė demo-
kratinės visuomenės vertybė. 
Būdamas Respublikos Prezidentas, remsiu tokią politiką, 

kuri užtikrins, kad būtų įgyvendinami užsibrėžti valstybės 
raidos tikslai. Reikalausiu, kad pirmiausia būtų įgyvendin-
ti šie neatidėliotini uždaviniai ekonominiam sunkmečiui 
įveikti:

• Skatinti ekonomikos atsigavimą panaudojant Europos 
struktūrinių fondų, Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
banko lėšas;

• Užtikrinti socialines garantijas mažiausias pajamas 
gaunantiems žmonėms;

• Subalansuoti mokesčių naštą, kad ji negultų ant netur-
tingų žmonių pečių, mažinti valdymo išlaidas;

• Investuoti į infrastruktūros projektus: kelius, geležin-
kelius, energetikos objektus, kurti naujas darbo vietas;

• Įvesti nekilnojamojo turto mokestį didelės vertės turtą 
turintiems fiziniams asmenims. Numatyti aukštesnius 
turto mokesčio tarifus prabangiam turtui;

• Kuo greičiau, remiantis ES šalių patirtimi, įvesti gyven-
tojų pajamų progresinių mokesčių tarifų sistemą;

• Kovoti su monopolijų diktatu, nesąžininga konkurenci-
ja, dirbtiniais bankrotais;

• Vykdyti aktyvią užimtumo politiką, kad kiekvienas no-
rintis ir galintis dirbti mūsų šalies žmogus galėtų įgyti 
reikalingus gebėjimus ir rastų kur juos pritaikyti, o gy-
ventojų ekonominis aktyvumas didėtų.

NUOSTATOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS 
KRYPTIMS

Valstybė gali ir turi daryti viską, kad gerėtų žmonių gy-
venimas. Svarbiausia – žmogus. Todėl vykdoma Vyriausy-
bės politika turi būti nukreipta tam, kad būtų mažinamas 
skurdas bei skirtumai tarp turtingų ir neturtingų žmonių.  
Sieksiu, kad Vyriausybė laikytųsi šių pagrindinių savo vei-
klos tikslų:
- Lietuva turi tapti patrauklia vieta darbui ir investicijoms, 

o mokslas ir naujovių diegimas yra jos ekonomikos au-
gimo pagrindas. Tai didina šalies konkurencingumą;

- Darbas yra pagrindinė vertybė ir gerovės šaltinis. Ne 
mokesčių reforma, o kryptinga politika į užimtumo di-

dinimą yra esminė kovos su eko-
nomine krize sąlyga;
- Mokesčių reforma negali nai-
kinti būtinų socialinių garantijų, 
žlugdyti smulkaus ir vidutinio 
verslo, o turi skatinti žmonių vers-
lumą, darbo vietų kūrimą ir lygin-
ti gyventojų pajamų skirtumus;
- Ekonominio sunkmečio metu 
investicijos į žmogų yra svarbiau-
sias socialinės gerovės plėtros ke-
lias, todėl ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas švietimui ir moky-
muisi visą gyvenimą, mokslo ir 
technologijų pažangai;
- Net ir esant sunkumams turi būti 
išsaugota gera, visiems prieinama 
ir atidi pacientui sveikatos apsau-
gos sistema, sauganti didžiausią 
vertybę – žmogų;
- Valstybė turi aktyviai skatinti 

gyvenimo kaime modernizavimą ir gerinti žemdirbių 
darbo sąlygas bei didinti mūsų žemės ūkio konkuren-
cingumą;

- Mūsų šalies kultūra turi būti prieinama visiems žmo-
nėms. Tinkamai finansuojama kultūra yra geriausia Lie-
tuvos ambasadorė pasaulyje.

TEISINGUMO POLITIKOS NUOSTATOS

Skirdamas ir atleisdamas teisėjus, vykdydamas teisėsau-
gos ir teisėtvarkos institucijų priežiūrą šalies Prezidentas 
siekia balanso tarp Seimo ir Vyriausybės vykdomos politi-
kos. Atstovaudamas gyventojams, sieksiu, kad būtų paiso-
ma žmonių teisėtų interesų bei lūkesčių. Būtina garantuoti, 
kad Lietuva yra ir bus teisinė valstybė, kurioje yra įstatymo 
viršenybė prieš grupių ar atskirų asmenų interesus.

Būtina įtvirtinti nuostatą, kad naujai priimamiems teisės 
aktams būtų vykdomas poveikio vertinimas, kuris atskleis-
tų, kaip pasikeistų padėtis, priėmus vieną ar kitą įstatymą. 
Taip pat yra būtina įsiklausyti ir atsižvelgti į visuomenės 
nuomonę, leisti jai dalyvauti priimant teisės aktus, teismų 
sprendimus. Būtina užtikrinti Lietuvos gyventojams teisę 
tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Ypatingi reikalavimai turi būti keliami teisėjams, prii-
mantiems sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. Skirda-
mas į šias pareigas, sieksiu, kad jie būtų nepriekaištingos 
reputacijos, aukštos kvalifikacijos, gerbiami visuomenės 
žmonės, kurių nesaisto jokie interesai. Vienintelis teisėjų 
interesas – užtikrinti teisingumą. Reikalausiu asmeninės 
teisėjų atsakomybės už padarytus sprendimus.

UŽSIENIO POLITIKOS NUOSTATOS

Lietuvos užsienio politika turi būti grindžiama taikaus 
valstybių bendradarbiavimo, tarptautinės teisės pirmeny-
bės, tarpusavio pasitikėjimo ir demokratijos principais. Jais 
remiantis valstybė turi siekti formuoti palankią aplinką ne 
tik mūsų regione, bet ir visame pasaulyje. Lietuvai reika-
linga stipri, solidari Europos Sąjunga. Turime palaikyti 
Jungtinių Tautų Organizacijos vaidmens didinimą pasauly-
je. Po reformų ši organizacija turi tapti vieninteliu formatu 
globaliam saugumui. Permainų laukia ir kitos tarptautinės 

Nr. 3 (340)
2009 m. gegužės 9 d., šeštadienis

S K I R T A  L I E T U V O S  R E S P U B L I K O S  P R E Z I D E N T O  R I N K I M A M S

Nukelta į 2 p.

Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidento postą  Algirdo Butkevičiaus rinkimų programos nuostatos

SvARBiAuSiA – žmoguS

Kandidatas į Prezidentus Algirdas Butkevičius vadovaujasi sąžine, teisingumu, moka išklausyti ir išgirsti žmogų, sugeba 
spręsti visuomenei aktualias problemas, rasti išeitis iš sudėtingų situacijų. Jam svarbiausia – žmogus.
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Algirdas Butkevičius, 
LSDP pirmininkas

Po praėjusiais metais vykusių 
rinkimų į Seimą, po to, kai dešinioji 
valdžia per porą naktų priėmė nau-
jus mokesčių įstatymus, ne vienas 
Lietuvos gyventojas garsiai išreiškė 
savo nuomonę – ne valdžia, o cirkas. 
Juokas pro ašaras tęsėsi neilgai. Pa-
didėjus mokesčiams, sumažėjus var-
tojimui, kylant nedarbo lygiui, nuo-
lat blogėjant situacijai socialinėje ir 
kitose srityse, žmonės nebesijuokia. 
Kiekvienas pokštas yra geras, jei jis 
trunka ne per ilgai. Gal dabar jau pa-
kanka valdžios pokštų?

Dešiniųjų priimta mokesčių re-
forma laukiamo rezultato nedavė. 
Jo ir negalėjo būti, apie tai mes, so-
cialdemokratai, perspėjome valdan-
čiuosius. Tai rodo ne tik valstybės 
biudžetas, kuris negavo tiek pajamų, 
kiek buvo planuota, bet ir “Sodros” 
situacija. Per pirmąjį metų ketvirtį 
“Sodra” negavo 158 su puse mln. 
litų planuotų pajamų. Nesudėtinga 
buvo numatyti, kad atsitiks būtent 
taip. Juk padidinus mokesčius, padi-
dėjo nedarbas, sumažėjo darbo vietų 
skaičius, smuko vartojimas. Man 
tenka bendrauti su žmonėmis iš vi-
sos Lietuvos. Pensininkams, matan-
tiems, kas darosi mūsų šalyje, kyla 
klausimas, ar neatsitiks taip, kad po 
Prezidento rinkimų konservatoriai 
nebegalės įvykdyti prisiimtų įsipa-
reigojimų. Žmonės baiminasi, kad 
pensijos bus sumažintos arba jos bus 
išmokamos vėluojant. Vyriausybė 
privalo ieškoti  būdų, kaip padidinti 
“Sodros” biudžetą. Niekada nesutik-
čiau, kad pensijos būtų mažinamos, 
nes valdžia pirmiausia turi pasirū-
pinti tais žmonėmis, kurių pajamos 
yra mažiausios.

Kartais Vyriausybė kalba protin-
gai, bet elgiasi absurdiškai. Pagaliau 
imta suvokti, kad reikia peržiūrėti 
biudžetą, tačiau vėl sukama neteisin-
ga kryptimi. Mažinamos investicijos 
įvairioms programoms, o tai reiškia, 
kad darbo vietų skaičius dar labiau 
sumažės. Esant tokiai sudėtingai 
situacijai, siūlau skirti kuo daugiau 
lėšų infrastruktūrai, tik tokiu būdu 
bus galima išlaikyti darbo vietas. 
Mokesčių įstatymus būtina dar kartą 
peržiūrėti – ypatingos paramos šiuo 
metu reikalauja smulkusis ir viduti-
nis verslas. Darbo vietų išsaugojimu 
gali pasirūpinti ir savivaldybės, nes 
jos turi teisę priimti sprendimus dėl 
kai kurių mokesčių verslui. Pavyz-
džiui, galima būtų palikti simbolinį 
mokestį, išduodant patentą. Labai 
svarbu, kad žmonės rodytų inicia-
tyvą, o vietos valdžia suvoktų, jog 
sunkmetį išgyvensime tik remdami 
smulkųjį verslą.

Žmonių, netenkančių darbo, 
katastrofiškai daugėja – kas savai-
tę Lietuvos darbo biržoje užsire-

gistruoja beveik po 10 tūkstančių 
šalies gyventojų. Šiuo metu darbo 
netekę per 200 tūkstančių žmonių. 
Šie skaičiai rodo, kad dabartinė val-
džia nesugeba skatinti ekonomikos, 
neįstengia kontroliuoti situacijos. 
Mano galva, dabar reikia labai at-
sakingai naudoti Užimtumo fon-
do lėšas. Darbo birža savo veiklą 
privalo orientuoti į aktyvias darbo 
rinkos priemones. Kuo daugiau lėšų 
iš Užimtumo fondo, bendradarbiau-
jant su savivaldybėmis, reikia skirti 
viešiesiems darbams, vietinėms už-
imtumo iniciatyvoms kurti, darbuo-
tojų rotacijai, darbo vietoms steigti. 
Privalome remti darbdavius, kurie 
įdarbina užsiregistravusius Darbo 
biržoje žmones. Būtina orientuoti 
lėšas į tuos, kurie bent laikinai gali 
suteikti darbo vietas.

Norint atlikti didelį darbą, ne-
reikia būti genijumi, būti aukščiau 
žmonių, reikia būti kartu su jais. 
Tik įsijausdami į darbo netekusio 

Dr. Mindaugas Jurkynas,
Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų docentas

Nors politologai Lietuvą priski-
ria pusiau prezidentinei respublikai, 
o Lietuvos Konstitucinis teismas 
mano, jog Lietuva – tai parlamentinė 
valstybė su tam tikrais prezidentizmo 
bruožais, visgi, Lietuvos Respub-
likos Prezidento rinkimai – svarbus 
įvykis Lietuvos politiniame gyveni-
me. Bet kurie rinkimai yra gera proga 
tiesioginės demokratijos vystymui, 
politinei edukacijai, programinių ar 
vertybinių nuostatų pristatymui, po-

litinės įtampos mažinimui ir rinkėjų 
interesų perkėlimui į politinę areną. 
Rinkimų metu politinės partijos ar jų 
remiami kandidatai pasitikrina poli-
tinės paramos laipsnį, pareklamuoja 
savo partijas, politinėje sistemoje 
atsiranda daugiau patirties. Be to, 
Lietuvoje vyrauja įsitikinimas, kad 
balsavimas už asmenybes yra priim-
tinesnis nei balsavimas už partijas. 
Tad nenuostabu, kad prezidento rin-
kimai, išskyrus 2000 m., sulaukdavo 
didesnio rinkėjų aktyvumo nei rinki-
mai į parlamentą. 

Prognozės socialiniuose moks-
luose yra sudėtingas reikalas – ne 
vienas skeptikas laidė kritikos strė-
les į sociologus ir politologus, ku-
rie „nesugebėjo“ atspėti rinkimų 
rezultatų. Jei tai būtų įmanoma, 
politologai seniai būtų metę savo 
profesijas, dėl unikalių „prognosti-
nių“ sugebėjimų būtų prisipirkę ryt 
pabrangsiančių akcijų ir šildytųsi 
Bahamų salose. Mes, deja, negalime 
žinoti, kas įvyks ryt, nes neįmano-
ma nei apskaičiuoti, nei kontroliuoti 

žmogaus elgesio, kuriam daro įtaką 
aibė veiksnių. Bet galima padėlio-
ti tam tikras kombinacijas, artėjant 
prezidento rinkimams. Svarbiausias 
klausimas – ar įvyks antras rinkimų 
turas.

Iki Prezidento rinkimų likus porai 
savaičių nuomonių apklausų lyderis 
nesikeičia: EK komisarė D. Gry-
bauskaitė su dideliu atotrūkiu nuo 
kitų kandidatų tvirtai pirmauja. Para-
ma kitiems kandidatams nesiekia net 
penkių procentų. Atrodytų, kad vis-
kas aišku, paprasta ir lengvai prog-
nozuojama. Tačiau situacija nėra 
tokia paprasta, kaip gali pasirodyti 
iš pirmo žvilgsnio. Aukšta parama 
nuomonių apklausose ir teigiamas 
nusistatymas ateiti prie balsadėžių 
dar negarantuoja didelio rinkėjų 
aktyvumo. Pirma, aktyvumas Lie-
tuvoje po 2002 m. vietos ir prezi-
dento rinkimų nesiekia 50 procentų 
– referendumas dėl Ignalinos AE 
pratęsimo neįvyko, neatėjo balsuo-
ti minimumas, t.y. pusė balsavimo 
teisę turinčių piliečių. Antra, dide-

lis D. Grybauskaitės populiarumas 
apklausose gali sudaryti įspūdį, jog 
laimėtojas aiškus ir daugelis rinkėjų 
gali nepasivarginti ateiti į rinkimus. 

Remiantis Prezidento rinkimų 
įstatymu, išrinktu laikomas tas kan-
didatas, kuris pirmą kartą balsuojant 
ir dalyvaujant ne mažiau kaip pusei 
visų rinkėjų, gavo daugiau kaip pusę 
visų rinkimuose dalyvavusių rinkė-
jų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo 
mažiau kaip pusė visų rinkėjų, iš-
rinktu laikomas tas kandidatas, kuris 
gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 
1/3 visų rinkėjų balsų. Tai šiandien 
sudaro apie 880 000 rinkėjų. Jei į rin-
kimus ateitų vienu rinkėju mažiau nei 
50 procentų, tai kandidatas, norintis 
laimėti pirmame ture, turėtų surinkti 
60 procentų balsų. Prisimenant, kad 
paskutinius prezidento rinkimus lai-
mėjęs Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas Valdas Adamkus surinko tik 
per 723 000 balsų, antrojo turo gali-
mybė yra daugiau nei teorinė. Antra-
me ture, kaip rodo istorija, ypač su-
rinkusių mažiau balsų pirmame ture 

kandidatų galimybės sustiprėja, kaip 
tai buvo 1997 m. ir 2002 m. prezi-
dento rinkimuose.  Taigi, teoriškai, 
jei būtų antras turas, tai klausimas, 
kas į jį patektų. Didžiausius šansus 
turi tvirtą partijų užnugarį turintys 
A. Butkevičius ir V. Mazuronis. Pir-
masis nuosekliai atstovauja tradicinę 
(centro-) kairiąją socialdemokratinę 
ideologiją, o antrasis – protesto elek-
toratą. Remiantis pastaraisiais Sei-
mo rezultatais, Tvarkos ir teisingu-
mo rinkėjų skaičius buvo solidesnis, 
tačiau socialdemokratai po partijos 
lyderio perrinkimo gali pretenduoti 
į gausesnį rinkėjų būrį. Kita vertus, 
asmenybių rinkimai ne visada atitin-
ka rinkėjų partines simpatijas. Antai, 
2002 m. prezidento rinkimų antrame 
ture daugelis iš pirmojo turo pasi-
traukusių kandidatų ragino balsuoti 
už V.  Adamkų, tačiau rinkėjai pasi-
rinko R. Paksą. Taigi, šiandieninėje 
situacijoje, kai D. Grybauskaitė su-
laukia didžiausios paramos apklau-
sose, netikėtumų gali įnešti tik antra-
sis turas. 

AntroJo turo netikėtumAi? 

organizacijos. Lietuva mato NATO kaip pasaulinės kolektyvinės gyny-
bos sistemos dalį, galinčią imtis krizių prevencijos, taikos palaikymo 
misijų, o taip pat kolektyviai gintis galimų išpuolių atvejais. NATO ša-
lių ir šalių, kurios nėra NATO narės, partnerystė yra tas kelias, kuris 
geriausiai užtikrins taiką ir stabilumą pasaulyje. Euroatlantinis bendra-
darbiavimas yra esminė nacionalinio saugumo sąlyga

Stabilumo ir demokratijos plėtra į Rytus yra būtina Lietuvos il-
galaikio saugumo sąlyga, todėl būtina remti demokratines reformas 
Ukrainoje, Moldovoje, Pietų Kaukazo valstybėse, Baltarusijoje. Turi-
me panaudoti Lietuvos  geopolitinę padėtį siekiant suartinti ES su nau-
josiomis kaimynėmis bei Rusija. Lietuvos bendradarbiavimą su Rusija 
turime grįsti europietiškomis vertybėmis, kreipiant žvilgsnį ne į praeitį, 
o į ateitį.

Lietuvos santykiai su kaimynėmis ir toliau turi išlikti šilti, draugiški, 
aktyvūs. Labai aktualus yra Baltijos ir Šiaurės valstybių bendradarbia-
vimas įvairiose srityse. 

Užtikrinant aktyvią Lietuvos užsienio politiką, būtina gerinti diplo-
matinės tarnybos personalo kokybę, siekti, kad diplomatinėje tarnybo-
je dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys, o diplomatinių atstovų 
skyrimo procedūros ir rotacija būtų skaidrios. 

NACIONALINIO SAUGUMO POLITIKOS NUOSTATOS

Sprendžiant pasaulinio saugumo problemas būtina laikytis daugia-
šališkumo ir teisės viršenybės principų. Jėgos naudojimas tarpvalsty-
biniuose santykiuose privalo būti paskutinė priemonė. Jei bus saugus 
pasaulis – bus saugi ir Lietuva.  Lietuva savo nacionalinį saugumą turi 
grįsti aktyviu dalyvavimu NATO ir Europos Sąjungos institucijų veik-
loje. Būtina plėtoti geros kaimynystės politiką, pagrįstą lygiavertėmis 
partnerystės sutartimis, nuosekliai gilinti bendradarbiavimą su Rytų 
kaimynais. Būtina užtikrinti mūsų šalies tarptautinių gynybos įsiparei-
gojimų vykdymą, mūsų karinių pajėgumų dalyvavimą taikos gynimo ir 
stabilumo palaikymo operacijose, kaip pagrindinį  tarptautinės bendri-
jos kolektyvinio saugumo garantą.

Lietuvos valstybės gynybinės sistemos pagrindas yra stipri, sąmo-
ninga pilietinė visuomenė ir profesionali Lietuvos kariuomenė. Šalies 
saugumas priklauso ir nuo vidaus padėties. Negalima sutikti, kad augtų 
žmonių turtiniai skirtumai, tai nestabilios visuomenės bruožas. Valsty-
bė visais įmanomais svertais turi reguliuoti tokius svarbius ekonomi-
nius ir socialinius  faktorius,  įtakojančius nacionalinio saugumo lygį, 
kaip žmonių pragyvenimo kaštų augimas, skurdas ir socialinė nelygy-
bė, nedarbas. Šį lygį taip pat įtakoja žmogaus teisių ir laisvių laikyma-
sis, valstybės sugebėjimas kurti teisingesnę ir saugesnę visuomenę. Tik 
spręsdami šias problemas kompleksiškai, sudarysime sąlygas Lietuvos 
žmonėms gyventi saugioje valstybėje.

Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidento postą  
Algirdo Butkevičiaus rinkimų programos nuostatos

SvARBiAuSiA – žmoguS
Atkelta iš 1 p.

Nukelta į 5 p.

“Norint atlikti didelį darbą, nereikia būti genijumi, būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu 
su jais”, -  sako kandidatas A.Butkevičius

gAL jAu PAKAnKA 
vALdžioS PoKštų?
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Vienintelis Lietuvos imtyninin-
kas, tapęs pasaulio čempionu, Ri-
mantas Bagdonas: “Niekada nepa-
darytų gėdos Lietuvai”

“Gerbiamą Algirdą Butkevičių 
pažįstu daugiau nei 30 metų. Jau bū-
damas pasaulio čempionu, stebėjau 
jo kovas ant kilimo. Natūralu, kad tik 
pradedančiam sportinę karjerą spor-
tininkui pasitaikydavo ir pralaimėti. 
Kaip besibaigtų kova, Algirdas visa-
da garbingai nueidavo nuo kilimo, 
atsisveikindavo su savo priešininku, 
paspausdavo jam ranką. Niekada ne-
rodydavo savo neigiamų emocijų ar 
priešiškumo. Per daugelį metų, kada 
jis sportavo ar dirbo Finansų, ar Su-
sisiekimo ministru, man teko su juo 
daug bendrauti. Bendradarbiavome 
ne tik sporto klausimais, bet teko 
pasitarti ir asmeniniais rūpesčiais. 
Norėčiau pasakyti, kad tai žmogus, 
kuris, jeigu davė žodį, tai visada jo 
laikysis. Algirdas visada stengiasi 
padėti žmogui, kokioje būsenoje jis 
bebūtų atsidūręs. Jam nėra skirtumo, 

ar į jį kreipiasi žmogus, atsidūręs 
gyvenimo aukštumose, ar užribyje... 
Gerai pažįstu jo buvusius trenerius, 
kuriuos jis labai gerbia ir bet kada 
suskubtų į pagalbą. Aš galvoju, kad 
tokį puikų charakterį turintis žmogus 
(tai, žinoma, ir sporto nuopelnas) iš-
ties būtų labai puikus pasirinkimas 
Lietuvos rinkėjams. Esu tikras, kad 
Algirdas Butkevičius niekada nepa-
darytų gėdos Lietuvai, niekad nepa-
darytų gėdos mūsų žmonėms”, – tei-
gia R.Bagdonas.

Režisierius,  aktorius,  Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro  genera-
linis direktorius Adolfas Večerskis: 
“Lietuvai jis būtų pats naudingiau-
sias šiandien”

“Dabartiniame Lietuvos laikotar-
pyje po visokių tarptautinių patirčių 
– “europinių”, “amerikinių”, būtų 
gražu, kad prezidentas turėtų gilią 
lietuvišką patirtį. Manau, kad Algir-
das Butkevičius yra tas žmogus, ku-
ris šiandien Lietuvai tikrai būtų nau-

dingas. Tai yra žmogus, išmanantis 
ekonomiką, o ekonomika šios dienos 
problemų sąraše yra objektas nume-
ris vienas. Iš jo veiklos matyti, kad 
šis politikas pasižymi nuosaikumu ir 
tomis savybėmis, kurios yra būtinos 
prezidentui. Nemanau, kad jo buvi-
mas kažkokioje partijoje iš jo atėmė 
tas savybes, kurias jis turi, ir Lietuvai 
jis būtų pats naudingiausias pasirinki-
mas šiandien”, – mano A.Večerskis. 

Legendinis krepšinio treneris, 
Lietuvos krepšinio federacijos pre-
zidentas Vladas Garastas: “Būtų 
tinkamas Lietuvos Prezidentas”

“Algirdas Butkevičius būtų tinka-
mas Lietuvos Prezidentas. Su kandida-
tu man teko dirbti vienoje valstybinėje 
komisijoje. Jis buvo šios komisijos 
pirmininkas. Buvo sudaryta darbo 
grupė, atsakinga už pasiruošimą Eu-
ropos čempionatui 2011 metais. Galiu 
pasakyti, kad Algirdas Butkevičius – 

labai puikus žmogus, įsiklausantis į 
kitų žmonių nuomones, organizuotas, 
visada surasdavo laiko. Labai patiko 
ir darbo stilius, ir žmogiškosios savy-
bės. Svarbiausia, kad visi klausimai, 
kurie iškildavo, kuriuos sprendžiant 
reikėjo Vyriausybės įsikišimo, būda-
vo išsprendžiami operatyviai. Jokio 
delsimo, atsikalbinėjimų, kad sunku 
padaryt ar panašiai. Tikrai buvo la-
bai gera dirbti su juo”, –  prisimena 
V.Garastas.

Kardiologas, Vilniaus universi-
teto ligoninės Santariškių klinikų 
direktorius plėtrai med.dr. Pranas 
Šerpytis: “Jis turi milžinišką savo 
rinkėjų pasitikėjimą”

“Algirdą Butkevičių vertinu tikrai 
labai gerai. Puikiai žinomas, Lietuvoje 
dirbęs keliose vyriausybėse atsakingų 
ministerijų vadovu. Puikus ekonomi-
kos specialistas, išmanantis finansų 
sistemą. Jo darbai buvo matomi visuo-
menei. Šis politikas niekada ir niekur 

savęs nesukompromitavo. Mane žavi 
ir žmogiškosios jo savybės. Kaip me-
dikas, kaip gydytojas galiu pasakyti, 
kad Algirdui Butkevičiui vadovaujant 
Finansų ministerijai, sveikatos apsau-
gai skirtas finansavimas akivaizdžiai 
augo, didėjo ir įplaukos į privalomojo 
sveikatos draudimo biudžetą. Tuo metu 
vyko gydymo įstaigų restruktūrizacija, 
o vykstant šiam procesui buvo reika-
lingi pinigai. Apie tai buvo pagalvota, 
suplanuota racionaliai, todėl procesas 
įvyko gana sklandžiai. Taip pat buvo 
pagalvota apie investicinių programų 
finansavimą, už kurį ligoninės galė-
jo nusipirkti reikalingos medicininės 
įrangos. Be investicijų ligoninės savo 
lėšomis niekada nebūtų galėjusios to 
padaryti, o dabar ligoniai gali gauti 
geresnę medicininę priežiūrą, tikslesnę 
diagnostiką ir t.t. Tokios investicijos 
labai reikalingos Lietuvos žmonėms. 
Algirdas Butkevičius pasižymi teisingu 
požiūriu ir pasirinktais prioritetais, kaip 
medikas labai gerai vertinu jo padary-
tus darbus. Gal visuomenė apie tai per 
mažai žino, bet jo darbai buvo naudingi 
žmonėms, naudingi Lietuvai.

Vertinant visus kandidatus į Lie-
tuvos Respublikos Prezidento postą, 
man labai svarbus kriterijus, kaip pats 
kandidatas žiūri į savo sveikatą. Al-
girdas Butkevičius nepamiršta fizinės 
kultūros, sportavimas – jo gyvenimo 
dalis. Jo požiūris į savo sveikatą yra 
teisingas. Imponuoja ir tai, kad jau 
kelintą kadenciją Vilkaviškio rinkėjai 
Algirdą Butkevičių savo atstovu Sei-
me išrenka pirmajame ture, tai reiškia, 
kad jis turi milžinišką žmonių pasitikė-
jimą”, – sako P.Šerpytis. 

Gerbiamas Prezidente, ar teisin-
gas pasakymas “Algirdas – už Algir-
dą”? Ar, Jūsų nuomone, kandidatui 
į šalies vadovo postą Algirdui Butke-
vičiui pakanka kompetencijos?

Žinoma, jam visapusiškai pakan-
ka kompetencijos, tuo neabejoju. 
Tai – žmogus, kuris nuėjo natūralų 
kelią, kad pasiektų tai, ką pasiekė, 
turiu galvoje jo karjerą. Atvažiavęs 
iš provincijos, pradėjęs darbą Vilka-
viškyje, ėjęs eilines pareigas, turintis 
išsilavinimą, dirbęs įmonėje, bendra-
vęs su žmonėmis, vėliau ne vienerius 
metus dirbęs savivaldybės adminis-
tracijoje Algirdas Butkevičius įgavo 
patirties. Čia – Vilniuje – jis parodė, 
jog visą laiką progresavo. Jis gero-
kai pakilo virš bendrų interesų. Tapo 
šalies finansų ministru – tai yra labai 
atsakingos valstybės pareigos. Dir-
bant Finansų ministerijoje išsiplėtė 
Algirdo Butkevičiaus akiratis. Jis ėmė 
plačiau matyti valstybės interesus – ir 
socialinius, ir finansų, ir buitinius. Kai 
buvau Premjeras, man teko dirbti kar-
tu su Butkevičiumi ir girdėti apie jo 
darbą ministerijoje, atsiliepimai buvo 
tik geri – žmonės jį priėmė šiltai. O 
kai Algirdas Butkevičius užėmė Susi-
siekimo ministro kėdę, man atrodo, jis 
pateko į savo vietą. Tuo metu jau ne-
turėjau galimybės su juo dirbti, tačiau 
atgarsiai apie jo veiklą buvo tik geri. 
Manyčiau, kad pagrindinis jo bruožas, 
žavintis žmones, yra natūralumas. Jis 
dirba ne afišoms – jis žmogus, dirban-

tis dėl žmonių. Štai tokį aš matau Al-
girdą Butkevičių.

Kaip manote, kokios politikos 
jam reikėtų laikytis?

Tokios pačios. Jūs pažiūrėkite, jis 
tris kadencijas į Seimą išrinktas tiesio-
giai. Koks čia gali būti rodiklis? Tokių 
žmonių pas mus nedaug.

Kas priverčia žmones juo pasiti-
kėti?

Pirmiausia, būdo savybės. Aš visuo-
met vadovą vertinu pagal jo būdą ir pa-
žiūras į kitus žmones. Algirdas Butke-
vičius yra paprastas. Jis niekad nežiūri į 
žmogų iš aukšto, aš bent nepastebėjau. 

Negirdėjau, kad kalbėdamas ką nors 
įžeistų, kokiu veiksmu parodytų nepa-
garbą. Jis labai natūralus žmogus.

Ir geras savo srities specialistas? 
Kaip manote, kodėl žmonės nori va-
dovo – ekonomisto?

Ekonomika – gana plati sąvoka. 
Visi mes – ekonomistai. Tai yra vals-
tybės valdymo specialistas. Šita Vy-
riausybė apskritai nesupranta, kas tai 
yra valstybės valdymo profesija. Čia 
reikia atsakomybės. Mūsų partijos tur-
tas –  žmonės buvę ministrais, Algirdas 
Butkevičius – vienas iš jų. Viena iš 
Algirdo Butkevičiaus gerų savybių – 
sugebėjimas matyti žmogų su visomis 
jo problemomis.  Štai koks turi būti 
vadovas. 

Ar valstybės vadovui pakanka 
galių, kurios jam suteiktos?

Niekaip nesurasite Europoje Kons-
titucijos, kurios galios būtų neribotos. 
Daugiausia galių turi tik Amerikos Pre-
zidentas. Europos praktikoje tokio da-
lyko nėra. Po karo Šarlis de Golis sau 
išsikovojo labai daug teisių, tai turbūt 
yra vienintelis pavyzdys, ir tai vyko 
Prancūzijoje. O visur kitur... Apsidai-
rykite, Lietuva, Latvija, Estija, Suomi-
ja, Austrija – visi daugmaž turime tą 
pačią valstybės valdymo struktūrą ten, 
kur nėra monarchijos. 

Kitas dalykas – kitų valdžios ins-
titucijų sugebėjimas bendrauti su Pre-
zidentu. Ir atvirkščiai – Prezidento 
sugebėjimas bendrauti su kitomis ins-

titucijomis. Turiu galvoje vykdomąją 
valdžią – Vyriausybę ir Seimą. Kai šios 
institucijos bendradarbiauja, galima 
padaryti labai daug. 

Turite didelę valstybės valdy-
mo patirtį. Gal galite pasakyti, ko-
kio Prezidento Lietuvai reikia šiuo 
metu?

Lietuvai reikia tokio Prezidento, 
kurį gerbtų, kuris rastų bendrą kalbą 
su Vyriausybe, kuris padarytų Vyriau-
sybėje, mano supratimu, radikalius 
pakeitimus. Manau, kad ši Vyriausybė 
nieko gero neduos Lietuvai. Žinoma, 
Prezidentas turi palaikyti normalius 
santykius su Seimu, nes įstatymų lei-
dyba be Prezidento neapsieina – nuo jo 
priklauso atskirų asmenų paskyrimai, 
teisėjų korpusas, jėgos struktūrų pa-
valdumo klausimas. Visa tai pas mus 
sprendžiama prastai. Prieš ką turi atsi-
skaityti saugumas, generalinis komisa-
ras? Jis už nieką neatsako. Bet tai yra 
pataisoma.

Algirdui Butkevičiui noriu palinkė-
ti, kad jis sugebėtų viską pakeisti, kad 
jam užtektų dvasios stiprybės, nes čia 
reikės labai daug valios. Reikės eiti “va 
bank”. Net prireiks konfliktuoti. Aš, 
būdamas Prezidentu, su šita Vyriausy-
be nedirbčiau. Negalima dirbti su šia 
Vyriausybe. Ji nesugeba atlikti savo 
funkcijų, kurios numatytos Konstituci-
joje, nesugeba vadovauti. 

Ačiū už pokalbį.

ŽYMŪS ŽMONĖS APIE ALGIRDĄ BUTKEVIČIŲ

ALgiRdAS – už ALgiRdĄ!
Lietuvos socialdemokratų partijos nutarimu kandidatu į šalies vadovo postą iškeltas Algirdas Butkevičius. 

Šalies žmonės jį myli, tačiau ne vienam kyla klausimas, ar LSDP garbės Pirmininkas, Prezidentas Algirdas Brazauskas taip pat palaiko šį kandidatą. 

“Viena iš Algirdo Butkevičiaus gerų savybių – sugebėjimas matyti žmogų su visomis jo problemomis. 
Štai toks turi būti vadovas”, - įsitikinęs LSDP garbės pirmininkas Algirdas Brazauskas
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Gediminas Kirkilas,
Seimo opozicijos lyderis 

Praėjus vos keliems mėnesiams 
nuo keturių dešiniųjų partijų val-
dančiosios daugumos patvirtinto 
“antikrizinio” plano realizavimo 
ir pamačius jo katastrofiškas pa-
sekmes šalies ekonomikai, ste-
bime įdomų reiškinį – neliko jo 
autorių...

Tiesa, gal tuo stebėtis ir nerei-
kėtų, nes, anot patarlės, sėkmė turi 
daug tėvų, o nesėkmė – našlaitė. Gal 
tik vienas finansų ministras dar mė-
gina planą ginti, nerišliai aiškinda-
mas, jog kažkokiu stebuklingu būdu 
surinkta į biudžetą trimis šimtais mi-
lijonų daugiau negu galėtų būti, re-
miantis nežinia kieno prognozėmis. 
Dar Premjeras, priverstas tą planą 
ginti, nors daugiau vis tiek kalba 
apie “sunkų” palikimą. Ta proga, 
regis, jau laikas pasakyti – visiškai 
akivaizdu, kad tas palikimas tikrai 
per sunkus šios koalicijos ir Vyriau-
sybės pečiams, ir galbūt būtų protin-
giau tiesiog pripažinti neįgalumą ir 
atsistatydinti?

Juolab, kad plano negina nei ko-
alicijos partnerių partijų lyderiai, nei 
ministrų kabineto nariai. Kai kurie 
atvirai jam nepritaria, bet irgi neat-
sistatydina, o tai reiškia, jog vis tiek 
turės vykdyti ir bus už tai atsakingi. 
Finansų ministras vengia tiesioginių 
debatų, o vietoje jo juose dalyvauja 
tai susisiekimo, tai krašto apsaugos 
ar koks kitas ministras. Nei premje-
ras, nei jo partijos Seimo nariai, bent 
jau man neteko girdėti, beveik nesu-
sitikinėja su visuomene, rinkėjais, 
nes bijo viešumos. Apie kokį nors 
įsiklausymą į visuomenės, profsą-
jungų, socialinių partnerių balsą 
nėra nė kalbos, nes tai arogantiš-
kajai “permainų” koalicijai tiesiog 
nėra vertybė.

O kur kiti “antikrizinio” (tik ka-
butėse ir galiu rašyti) plano autoriai? 
Pamenu gerai, kad po plano suda-

rymo iškilmingai 
pareikšta, kad jį 
remia ir jam prita-
ria nepriklausomi 
ekspertai, TVF, 
Pasaulio bankas. 
Tai ypač akty-
viai propagavo 
užsienio bankus 
Lietuvoje aptar-
naujantys dosniai 
apmokami “ne-
priklausomi” eks-
pertai – Nausėda, 
Rudzkis, Titaren-
ka ir kt. O kur jie 
dabar? Tyliai, ne-
atsiprašę už klai-
das, klaidinančias 
visuomenę eks-
pertizes, lyg niekur nieko jie jau 
kritikuoja Vyriausybę už esą netei-
singą plano vykdymą.

Tačiau veidmainystės viršūnę pa-
siekė konservatorių – krikdemų kan-
didatė į Prezidentus D.Grybauskaitė. 
Dar praėjusių metų gruodžio mėnesį 
aktyviai rėmusi “antikrizinį” planą (o 
greičiausiai yra viena iš jo įkvėpėjų), 
dabar, praėjus keliems mėnesiams, iš 
Briuselio pagaliau pamačiusi jo pa-
sekmes, taip pat mėgina atsiriboti.

Įdomiausia, jog susitikime su 
pramonininkais ji pareiškė, jog pa-
grindinės anksčiau jos išgirto “anti-
krizinio” plano klaidos yra per dideli 
akcizai ir mokesčiai dividendams. 
Nors dar gruodžio mėnesį teigė, kad 
planas “dar per švelnus” ir “Lietuvai 
dabar svarbiausia stabdyti vartoji-
mą”. Būtent šį tikslą (vartojimo stab-
dymą) A.Kubiliaus Vyriausybė tikrai 
pasiekė – prekybos apyvarta nusmu-
ko daugiau negu trečdaliu, o padidė-
jusių akcizų ir pridėtinės vertės mo-
kesčių pabrangintų prekių žmonės 
Lietuvoje tiesiog neįperka. Jie perka 
jas, kaip žinome, pirmiausia Lenki-
joje ar Latvijoje, ten ir palaikydami 
vartojimą bei šių šalių biudžetus.

Apskritai, D.Grybauskaitės pa-

reiškimas apie vartojimo stabdymą 
yra ne tik absurdiškas, bet ir, kaip 
visuomet, itin kategoriškas. Negir-
dėjau nieko panašaus nė vienoje 
Europos Sąjungos šalyje, nors įdė-
miai seku kitų šalių vyriausybių 
antikrizinius veiksmus. Manau, kad 
Prancūzijoje ar Vokietijoje tokie pa-
reiškimai tiesiog būtų išjuokti ar pa-
laikyti nesusipratimu. Kaip apskritai 
kapitalizmas ar rinkos ekonomika, 
kurių pagrindas ir yra vartojimas, 
galėtų funkcionuoti, juolab įveikti 
finansų krizę? Tiesa, Europos so-
cialistai gina taupaus, tausojančio 
gamtą vartojimo koncepciją, bet tai 
yra kas kita. Komisarė greičiausiai 
nedrįsta pasakyti, jog po šiuo absur-
dišku teiginiu slypi dešiniųjų siekis 
gelbėti tikruosius krizės kaltininkus 
– bankus, apkarpant socialinę ap-
saugą, daugumos žmonių pajamas, 
nes turtingieji bet kuriuo atveju savo 
vartojimo tikrai nemažins.

Tiesa, nors ir mėgindama išsisuk-
ti nuo atsakomybės už “antikrizinį” 
planą, suprantama – rinkimai, euro-
komisarė gina finansų ministrą. Esą 
dabar – ne laikas interpeliacijai, ji tik 
“destabilizuotų padėtį”. Tačiau ar ga-
lima labiau destabilizuoti padėtį nei 

tai padarė “antikri-
zinis” planas ir jo, 
kaip dabar aiškėja, 
kone vienintelis 
autorius finansų 
ministras – per 
200 tūkstančių 
bedarbių, tūkstan-
čių įmonių (ypač 
smulkių) bankro-
tai, nesurenkamas 
biudžetas, maži-
nama socialinė 
parama, padidėju-
sios vaistų, maisto 
produktų, degalų 
kainos? Ir tai dar 
ne visos pasek-
mės. Verslas vėl 
grįžta į “šešėlį”, 

bankai ir toliau piktybiškai neskoli-
na net ir gerus finansinius rodiklius 
turinčioms įmonėms, kurios, beje, 
girdėdamos tik gąsdinimus iš Vy-
riausybės vadovo, esą “dabar blogai, 
bet bus dar blogiau”, tarpusavyje taip 
pat neatsiskaito.

Dar blogiau yra tai, kad ši Vyriau-
sybė neturi nei aiškaus įsivaizdavi-
mo, ką ir kaip reikia daryti toliau, nei, 
man atrodo, noro ar politinės valios. 
Tiesiog mechaniškai, neturint jokių 
aiškesnių prioritetų, mažinamas biu-
džetas, dar pareiškiant, jog po dviejų 
mėnesių tai reikės daryti dar kartą... 
O tai – dar didesnis panikos kurs-
tymas, kuris reiškia, jog dabartinis 
biudžeto išlaidų apkarpymas ne tik 
padidins socialinę įtampą, bedar-
bystę, mokesčių nesurinkimą, bet ir 
neduos absoliučiai jokio pozityvaus 
poveikio šalies ūkiui. Tik dar kartą 
išgąsdins verslą bei investuotojus. 
Biudžeto karpymas – greičiausiai 
laikina konservatorių – krikdemų 
propagandinė priemonė, kurios tiks-
las, matyt, jei toks apskritai yra, kaip 
nors patempti laiką iki Prezidento 
rinkimų.

Paklausite, kam to reikia? O 
gi tam, kad kuo greičiau, dar ne-

suspėjus visuomenei susigaudyti, 
jau iš anksto paskelbus nugalėtoją, 
prastumti savo kandidatę į Prezi-
dentus, tikintis, kad ji A.Kubiliaus 
Vyriausybę kaip nors išsaugos. Bū-
tent todėl politikė vengia tiesiogi-
nių debatų, į televizijas siuntinėja 
iš anksto įrašytus vaizdo klipus, 
mėgino atsisakyti akistatos su kita 
kandidate K.Prunskiene. Tiesa, ten-
ka pripažinti, jog D.Grybauskaitė 
atsargiai mėgino kritikuoti dabartinį 
biudžeto apkarpymą, teigdama, kad 
“mažinant išlaidas horizontaliai, pri-
oritetų ir koncepcijos, kaip išgyventi 
metų – pusantrų laikotarpį, nėra”. Ir 
nors tai – visiems akivaizdu, tačiau 
tokia aptaki kritika kategoriškais pa-
reiškimais pasižyminčiai komisarei 
reiškia viena – kandidatei tenka lavi-
ruoti tarp pagrįstų klausimų, kuriuos 
užduoda verslas, žiniasklaida, visuo-
menė, ir būtinybės tuo pačiu metu 
išsaugoti konservatorių – krikdemų 
paramą rinkimuose. Todėl ponas 
A.Šemeta ir liko vienas. “Antikrizi-
nio” plano, akivaizdžiai (tai jau pri-
pažįsta net ir galimi jo įkvėpėjai) pa-
spartinusio krizę Lietuvoje, autorių, 
pasirodo, daugiau nėra. Politiškai 
tai galiu suprasti (bet nepateisinti), 
atsakomybės niekas neprisiims, nes 
planas rengtas slapta, neskaidriai, be 
aiškios autorystės, pamiršus rinki-
minius pažadus bei principus.

Tačiau kyla klausimas, kodėl 
jis tęsiamas? Tai – daug svarbesnis 
klausimas, kurį būtina užduoti vi-
siems kandidatams į Prezidentus, 
kaip ir su juo susijusius: ar ir toliau, 
po rinkimų, jau šešioliktoji Vyriau-
sybė juo vadovausis? Ar bus mėgi-
nama realiai telkti visas politines jė-
gas šaliai iš krizės išvesti, ar ir toliau 
bus visuomenė skaldoma į savus ir 
priešus, žvilgčiojant į praeitį, silpni-
nant Lietuvos  politinį imunitetą glo-
balios finansų krizės akivaizdoje? 
Tai ypač aktualu dabar, kai   “anti-
krizinis” planas žlugo ir tapo našlai-
čiu, nes jo autoriai išsilakstė.

„AntiKRiZiniS“ PLAnAS – nAšLAitiS

Zigmantas Balčytis, 
Seimo LSDP frakcijos seniūnas

Jau greitai rinksis naujasis Eu-
ropos Parlamentas. Jame 12 vietų 
turės ir Lietuva. 12 iš daugiau nei 
700… Ar mes galime daryti įtaką 
procesams savo šalies naudai? 
Kaip turėtume elgtis ten nuvykę, 
kad pasiektume užsibrėžtų tiks-
lų?

Šie klausimai neramina ne tik mus 
– kandidatuojančius į EP politikus, 
bet ir mūsų rinkėjus – Lietuvos žmo-
nes – todėl privalome į juos atsakyti.

Krizė. Ar Europa gali padėti?

Neabejoju, kad Europos Parla-
mento rūmuose finansinės krizės 
tema bus dominuojanti. ES turi dide-
les galimybes (tarp jų ir finansines) 
veikti, kad krizės padariniai būtų  
sušvelninti, o iš recesijos sugrįžtu-
me į ekonomikos augimo laikmetį. 
Europos Sąjunga artimiausiu metu 
turės spręsti, kaip finansuoti skirtin-
gus regionus, kaip paskatinti jų šalių 
ekonomikų augimą. 

Tokioje situacijoje yra labai svar-
bus mūsų šaliai atstovaujančių par-
lamentarų darbas, siekiant naudingų 
Lietuvai sprendimų. Žinoma, vienas 
lauke – ne karys, todėl labai svarbu, 
kaip mūsų šalies atstovai sutars su 
kitų šalių politikais.

Mano asmenine nuomone, Lietu-
vos parlamentarai turėtų skubiai at-
rasti bendrą kalbą su Skandinavijos 
šalių parlamentarais, suformuluoti 
bendrus tikslus ir parengti strategiją, 
kaip greičiau ir kuo mažiau skaus-
mingai piliečiams išbristi iš susida-
riusios krizės. Vien Baltijos šalys 
yra per mažas regionas ES mastu. 
Kitas svarbus aspektas – mūsų ver-
tybinis bendrumas su šiauriečiais. 
Reikėtų sujungti Baltijos šalis ir 
Šiaurės Europos gerovės valstybes 
į vieną, bendromis idėjomis ir eko-
nominiais tikslais grindžiamą darinį, 
kuris dirbdamas kartu, būtų ir geriau 
išgirstas, ir patrauklesnis ES investi-
ciniams projektams.  

Europa – geresnio valstybės re-
guliavimo link

Pasaulį ištikusi finansų krizė at-
skleidė užprogramuotą per didelės 
finansinės laisvės problemą. Dau-
gelio Europos šalių Vyriausybės jau 

šiandien sprendžia šią problemą, 
nustatydamos griežtesnes taisykles 
finansų sektoriui. 

Neabejoju, kad šia linkme bus 
sukama ir ES lygiu. Juolab, kad 
naujos kadencijos Europos Parla-
mente prognozuojama didesnė nei 
buvo iki šiol socialdemokratų įtaka. 
Galima prognozuoti, kad valstybės 
vaidmuo, reguliuojant šalies finan-
sus, bus stiprinamas, manau, kad 
šalių narių vyriausybės turės labiau 
įsiklausyti į ES rekomendacijas, 
sprendžiant energetikos bei sociali-
nius klausimus. Dabar ES lygiu yra 
sutarta laikytis vieningos užsienio 
politikos, o ateityje bus ieškoma 
daugiau sutarimo kitose valstybės ir 
visuomenės gyvenimo srityse.    

Gali atsitikti taip, kad Lietuvos 
Vyriausybė sulauks konkrečių reko-
mendacijų, kaip turėtų būti spren-
džiama ekonominė situacija. Esant 
dabartinei situacijai, aktyviai pritar-
čiau tokiems pokyčiams, kadangi 
dabartinė šalies Vyriausybė, mano 

manymu, laikosi klaidingo ekono-
mikos gelbėjimo plano. „Naktinė“ 
mokesčių reforma, kai buvo padi-
dinti mokesčiai ir nubrauktos PVM 
lengvatos, dar labiau pristabdė ir 
taip lėtėjančią ekonomiką, todėl per 
pirmąjį 2009 m. ketvirtį į biudžetą 
nesurinkome per 700 mln. Lt. Pa-
vyzdžiui, Didžioji Britanija pasuko 
kitu keliu – ji skatina ekonomiką, 
mažindama mokesčius, taip trum-
puoju laikotarpiu surenka mažiau 
mokesčių į biudžetą, tačiau sukuria 
sąlygas spartesniam ekonomikos at-
sigavimui.

Tikiuosi, kad toks požiūris taps 
vyraujančiu Europos Sąjungoje, ir 
Lietuvos Vyriausybė jaus didesnį 
spaudimą pradėti taisyti padarytas 
strategines klaidas. O pagrindinis 
socialdemokratų Europos Parla-
mente tikslas, mano nuomone, yra 
sukurti apsaugos mechanizmus, ku-
rie užtikrintų, kad tokio masto finan-
sų krizės nesikartotų.

ką veiksime ir nuveiksime europos parlamente?

“Dabartinis biudžeto išlaidų karpymas ne tik padidins socialinę įtampą, nedarbą, 
mokesčių nesurinkimą, bet ir neduos absoliučiai jokio pozityvaus poveikio šalies 
ūkiui”, - teigia Seimo opozicijos lyderis Gediminas  Kirkilas 

“Naujos kadencijos Europos Parlamente 
prognozuojama didesnė nei buvo iki šiol 
socialdemokratų įtaka”, - sako Seimo LSDP 
frakcijos seniūnas Zigmantas Balčytis
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KRiZĖ – d. gRYBAuSKAitĖ – RinKimAi

Povilas Gylys, VU profesorius

Trumpa politinė atmintis yra ne-
brandžios demokratijos požymis, 
kaip ir nesugebėjimas ieškoti bei pa-
sirinkti galimus sprendimų variantus. 
Nebrandi ta mūsų Lietuva. Politikai 
šiandien gali kalbėti viena, rytoj agi-
tuoti už kita, o mūsų visuomenė, pir-
miausia, analitikai, žurnalistai nė ne-
mirkteli. Mažai kas šiame krašte suka 
galvą ir dėl to, kad mes dažniausiai 
renkamės iš vieno sprendimų varian-
to ir nesivarginame užduoti klausimą: 
o gal yra geresnis už mūsų demokra-
tijos vairininkų siūlomą sprendimas? 
Taip kažkada buvo su “Williamsu”, 
taip dabar atsitiko su vadinamąja 
aukštojo mokslo reforma. Prezidentą, 
rodos, rinksimės taip pat – vos ne iš 
vieno kandidato.

Neseniai alfa.lt portale atsiverčiau 
gruodžio mėnesio straipsnelį pava-
dintą „Grybauskaitė: būtina didinti 
mokesčius ir mažinti vartojimą“. 
Jame pateikiamos kelios dėmesio 
vertos citatos. Viena iš jų skamba 
taip: „Lietuvai šiandien būtina stab-
dyti vartojimą. Vartojimo didinimas 
– ne Lietuvos aktualija“. Kitoje cita-
toje mintis plėtojama toliau: „Valsty-

bės, kurios turi tokį didžiulį deficitą 
ir neturi lėšų ne tik viduje, bet ir ne-
gali skolintis, artimiausiu metu turi 
stabdyti vartojimą. Visos priemonės, 
galbūt, labai griežtos ir nepopuliarios 
yra būtinos“. Toliau eurokomisarė, 
teigiamai vertindama naujosios val-
džios paruoštą antikrizinį planą, sako: 
„Manau, kad jis dar per švelnus“.

Manau, jei Lietuva būtų Amerika, 
Švedija ar Austrija, jei joje per rinki-
mus būtų renkamasi, šie pasisakymai 
nebūtų paskandinti užmarštyje. Jie 
sukeltų audringą diskusiją. Jie tikroje 
demokratijoje virstų klausimais: ar 
tikrai drastiškas vartojimo mažinimas 
yra išeitis iš padėties, ar antikrizinis 
planas nevirto krizės pagilinimo ka-
talizatoriumi, ,,kodėl kaip tik tokia 
sunkmečio filosofija nugalėjo, ko-
kias pažiūras ir, atitinkamai, kokius 
sluoksnius atstovauja  D.  Grybaus-
kaitė”?

Tačiau pas mus per rinkimus rin-
kimai nevyksta, kadangi mums jau 
įpiršta idėja, jog rinkimų nugalėtojas 
aiškus, kam bergždžiai virpinti orą 
gruodžio mėnesio prisiminimais? 
Juolab, kad  pretendentė į preziden-
tus, reaguodama į situaciją, švelnina 
savo retoriką. Elito analitikai ir žur-
nalistai snūduriuoja, o paprasti žmo-
nės, tai yra tie, kuriuos analitikai ir 
žiniasklaida turi informuoti, pasimetę 
– iš esmės rinkimų kampanijos metu 
nieko nepasakoma, tai, matyt, teks 
balsuoti už ryžtingo žmogaus įspūdį 
sudarančią eurokomisarę.

Tačiau, mano galva, diskutuoti yra 
apie ką. Verta taip pat pagalvoti, ar 
mums verta rinktis iš vieno, ar dar ga-
lima pasidomėti ir kitais kandidatais.

Mane, ekonomistą, pareiškimai, 
kad reikia stabdyti vartojimą, jog 

valdžios antikrizinis planas yra per 
švelnus, verčia suabejoti jos ekono-
mine kompetencija arba daryti išva-
dą, jog mūsų eurokomisarė į ekono-
miką žvelgia kaip radikalių dešiniųjų 
pažiūrų žmogus. O tokie  žmonės yra 
prieš valstybės aktyvesnį dalyvavi-
mą ekonomikoje, prieš keinsistinį 
požiūrį, kad visuminės paklausos 
skatinimas yra vaistas, padedantis 
sušvelninti ekonomikos nuosmukį. 
Eurokomisarė, kaip galima supras-
ti iš jos pasisakymų, išpažindama 
neoliberalią ekonomikos doktriną, 
mano, jog visuminės paklausos dydis 
neturi įtakos gamybos apimčiai, nors 
daro įtaką kainoms. Tačiau pasaulis 
šiuo metu vaduojasi iš tokių pažiū-
rų, nes  jos ir privedė prie globalaus  
sunkmečio.

Dabar mes savo kailiu patiriame, 
jog valstybės, namų ūkių, verslo var-
tojimo mažėjimas kerta per verslo 
šaknis, nes, atsiprašant, antikrizinis 
planas įstūmė mus į ydingą  eko-
nomikos smukdymo ratą ekspor-
to galimybių mažėjimo kontekste. 
Smunkant bendram vartojimo lygiui, 
verslo galimybės parduoti savo pro-
dukciją mažėja. Todėl verslas trau-
kiasi, mažėja, o tai mažina užimtumą.  
Mažesnė verslo apyvarta ir didesnis 
nedarbas reiškia, kad mažiau perka 
ir sunkioje padėtyje esantis verslas, 
ir vis labiau skurstantys namų ūkiai. 
Valstybei mažinant savo vartojimą  
(antikrizinis planas su savo mokesčių 
didinimu, kaip ir galima buvo numa-
tyti, privedė mus prie biudžeto paja-
mų sumažėjimo, ir, manau, neapgal-
voto, karštligiško valstybės išlaidų 
karpymo), verslo galimybės parduoti 
dar labiau sumažėja. Tai veda prie 
tolesnio verslo apimties mažėjimo, 

nedarbo didėjimo, mokesčių nesu-
rinkimo, biudžeto išlaidų karpymo. 
Jei tame ydingame rate suksimės ir 
toliau, padėtis taps ne bloga – ji bus 
katastrofiška. Ir tada mums teks sko-
lintis daugiau nei būtų tekę skolintis, 
siekiant  stabilizuoti situaciją, kai ji 
dar nebuvo apokaliptinė. 

Trumpai tariant, antikrizinis planas 
tapo vienu, tiesa, ne vieninteliu (ne-
reiktų  užmiršti eksporto galimybių 
mažėjimo dėl pasaulinės  recesijos), 
mūsų šalies ekonominio nuosmukio 
varikliu. Ir kol valdžia ir ją remianti 
eurokomisarė laikysis logikos – ma-
žink vartojimą, kirsk per biudžetą, 
nesiskolink, kad kas nors mūsų ne-
įtartų impotencija – ydingas ratas 
suksis toliau. O tai reiškia ir toliau 
didėjantį nedarbą, darbo užmokesčio 
mažėjimą ir privačiame, ir viešajame 
sektoriuje, prievartines neapmoka-
mas atostogas ir t.t. Galų gale, visa 
tai virsta mažesne visumine  paklausa 
ir menkėjančiu verslo gyvybingumu. 
Svarbiausia, jog tos visos kančios toli 
gražu nereiškia šviesos tunelio gale.

Mes su D.Grybauskaite esame 
buvę kolegos ir bendradarbiai. Abu 
mes ekskomunistai, abu tarybiniais 
laikais dėstėme politinę ekonomiją. 
Tiesa, aš – universitete, o p. Dalia 
– Aukštojoje partinėje mokykloje. 
Vienu metu dirbome Užsienio reika-
lų ministerijoje. Vėliau per atstumą  
stebėjau jos karjerą. Iš tų stebėjimų 
susidariau įspūdį, jog mano buvusi 
kolegė politinių pažiūrų prasme ge-
rokai žengtelėjo į dešinę. Kaip ir kita 
nemaža dalis ekskomunistų ji tapo 
buržuazinių pažiūrų žmogumi. Aš 
buvau ir esu už tai, kad ekonomikoje 
būtų paisoma ne tik konkurencijos, 
bet ir socialinio teisingumo bei soli-

darumo principų.
Jai tapus finansų ministre, Lietu-

vos viešieji finansai tapo vieni libe-
raliausių, kitaip sakant, dešiniausių 
Europoje. Jos retorika grindžiama 
rinkos fundamentalizmu, kurio pa-
grindinis postulatas yra „Ekonomika 
– tai rinka, o viešasis sektorius nėra 
svarbus.“ Jos kalbose nepajusi užuo-
jautos mažam žmogui, vargstantiems. 
Iš visos jos povyzos dvelkia požiūris: 
„Prasimušiau aš, kodėl negalėtumėte 
prasimušti ir jūs. Jei vargstate, neį-
veikiate sunkumų, vadinasi jūs „per 
minkšti“ ir nusipelnėte to, ką dabar  
turite“.

Lietuva jau pakankamai prisiken-
tėjo nuo rinkos fundamentalizmo, 
socialinio nejautrumo ir viešųjų  rei-
kalų ignoravimo. Deja, eurokomisa-
rė, mūsų manymu, nėra moraliai ir 
intelektualiai pajėgi sušvelninti šias 
mūsų visuomeninio gyvenimo defor-
macijas. Taip pat neatrodo, kad pre-
tendentė galėtų būti ne tik elito, bet 
ir eilinių žmonių prezidentė. Tačiau 
eiliniai žmonės, bent dalis jų, rodos,  
pasiruošę ją rinkti. Palūkėsim, pažiū-
rėsim, pamatysim.

Post Scriptum. Mes abu su kan-
didate buvom komunistai. Kai atėjo 
Atgimimas, nedvejodamas  prisi-
jungiau prie Sąjūdžio. Vėliau bu-
vau vienas iš LKP atsiskyrimo nuo 
TSKP iniciatorių. Kur tuo metu 
buvo D.Grybauskaitė? ”Po medžiu“ 
laukė, kas laimės? Buvo su tais, ku-
rie veikė prieš  nepriklausomos Lie-
tuvos atkūrimą? Garsių, aiškių atsa-
kymų į šiuos klausimus nėra. Nėra 
net klausimų ta tema. Neužduoda jų 
net Vytautas. Kaip suprantu, tokiam 
klausimui galioja tabu. Kodėl?  Kas 
tą tabu įvedė?

žmogaus padėtį galime suprasti, ko 
šiuo metu reikia, kad situacija darbo 
rinkoje gerėtų. Kuo skubiau priva-
lome perkvalifikuoti darbuotojus. Iš 
pirmo žvilgsnio laikomas tik pavir-
šutiniška pagalba perkvalifikavimas 
neturi būti daromas tik dėl jo paties. 
Reikia skirti Europos socialinio 
fondo lėšų toms profesijoms, kurios 
iš tikrųjų yra paklausios. Privalo-
me būti lankstūs, žiūrėti, kas duo-
da didžiausią naudą, vengti tokių 
specialybių, kurių visiškai nereikia 
Lietuvos darbo rinkai, kur vėjais iš-
leidžiamos lėšos.

Neseniai Seimui teko svarstyti 
dar vieną taupymo žingsnį, kurį pa-
vadinčiau dar vienu pokštu. Jeigu 
neseniai iš darbo atleistas žmogus 
gavo išeitinę kompensaciją, jam 
Darbo birža tiek mėnesių nemokės 
bedarbio pašalpos, už kiek atleistas 
darbuotojas gavo kompensaciją iš 
darbdavio. Žmogus paliekamas be 
motyvacijos. Tai dar ne viskas. Ne-
seniai Vyriausybė pateikė Seimui 
galimus Darbo kodekso pakeitimus 
dėl Darbo santykių liberalizavimo. 
Argi valdžia dar nesuvokia, jog dar-
buotojas yra silpnesnė pusė, galinti 
nukentėti? Negaliu pritarti aklam, 
nepamatuotam darbo santykių libe-
ralizavimui, kaip siūloma. Dešinieji 
mano, kad nepaisant to, jog darbas 

yra nuolatinio pobūdžio, reikia įfor-
minti terminuotas darbo sutartis. 
Kokia nauda iš to darbuotojui? Dar 
didesnį pasipiktinimą eiliniam žmo-
gui kelia mokėjimo už prastovas su-
sitarimo galimybė. Bijodamas pra-
rasti darbo vietą darbuotojas sutiks 
su bet kokiu darbdavio pasiūlymu. 
O jei bus susitarta, kad darbuotojui 
nebus mokama net minimali alga, ir 
ši situacija užsitęs ne vieną mėnesį? 
Žmogus negaus jokių pajamų, iš ko 
jis išlaikys šeimą ir pats save?

Negana to, siūloma tartis ir dėl 
viršvalandžių bei jų apmokėjimo. 
Priėmus šį pasiūlymą, neabejotinai 
suklestėtų šešėlinis atsiskaitymas, 
padaugėtų atvejų, kai atlyginimas 
būtų mokamas vokeliuose. Žmo-
gus, atsitikus nelaimei, liktų be jo-
kių socialinių garantijų.

Pokštams nesimato galo – Sei-
mas priėmė dar vieną siūlymą 
– sumažinti pašalpas ligoniams. 
Siūloma pirmas tris dienas sergan-
čiajam nemokėti pašalpos. Lietu-
vos Konstitucijos 52 str. garantuoja 
žmogui socialinę paramą ligos atve-
ju. Priėmus Vyriausybės siūlymą, 
dirbantysis, kuris susirgs, negaus 
išmokos. Didesnio absurdo turbūt 
būti nebegali. Ligos draudimo įmo-
kas moki, o teisės susirgti – neturi. 
Valdžia bando paguosti: kitos šalys 

irgi nemoka tokių pašalpų. Deja, iš 
27 ES šalių, nemokančiųjų yra tik 
dvi – Čekija ir Estija. Pastaroji žada 
nebemokėti ligos išmokų tik nuo 
liepos mėnesio, o mes norime tapti 
šios srities pionieriais.

Žmogus dirba 20 ar 30 metų, 
draudžiasi, moka įmokas, o kai tam-
pa ligoniu – lieka be jokių pajamų. 
Taupyti tų žmonių sąskaita yra ne-
teisinga. Žmones galima valdyti tol, 
kol visko iš jų neatimi. Andriaus 
Kubiliaus Vyriausybė tokį įstatymo 
projektą pateikė, sakydama, kad da-
lis nedarbingumo pažymėjimų yra 
išduodama nepagrįstai. Mielieji, tai 
ir kovokite su tais medikais, kurie 
neteisėtai išduoda nedarbingumo 
pažymėjimus. Įdomu, ar daug nu-
bausta nesąžiningų medikų?

Jei yra 2-3 proc. žmonių, kurie 
pašalpas gauna nesąžiningu būdu, tai 
kodėl turi kentėti likę 97 proc. Lietu-
vos gyventojų? Kodėl dėl to įtarinėja-
mi ir net iš anksto apkaltinami visi?

Apie valdžios “pokštus” gali-
ma kalbėti be galo. Jau pasigirdo 
žinia, kad taupyti teks, išleidžiant 
policijos pareigūnus nemokamų 
atostogų. Nors valdantieji aiš-
kina, kad mokytojų, policijos 
pareigūnų, ugniagesių, medikų, 
socialinių ar kultūros darbuoto-
jų atlyginimai nemažinami, deja, 

realybė yra kitokia. Lankydama-
sis įvairiuose Lie tu vos rajonuose 
susitikdavau su minėtų profesijų 
atstovais ir puikiai matau realią jų 
padėtį. Kai mažinamas lėšos vie-
nai ar kitai sričiai, tai neišvengia-
mai mažėja ir tos srities specialistų 
atlyginimai. “Pokštininkai” sako 
netiesą. Jau galime įsivaizduoti, 
kokie taupymo rezultatai laukia 
mūsų valstybės, kai viešąją tvarką 
prižiūrintys policininkai bus pri-
versti išeiti nemokamų atostogų. 
Sunkmečiu nusikalstamumas didė-
ja. Negi valdžia nebijo, kad sugrius 
mūsų valstybės pamatai?

Mažinant skiriamas lėšas Svei-
katos draudimo fondui, atitinkamai 
mažėja ir medikų atlyginimai. Sa-
vivaldybėms taip pat duoti nuro-
dymai apkarpyti finansavimą ats-
kiroms programoms. Merai sako, 
kad nebus kito kelio – teks mažinti 
darbuotojų skaičių. Reikia įvertinti 
atlyginimų mažinimą valstybės tar-
nautojams. Juk kiekvienas žmogus, 
kurio piniginė suplonėja, nuspren-
džia kažko atsisakyti. Tokiu būdu 
į biudžetą nepateks dalis galimų 
pajamų. Deja, dabartinės valdžios 
atstovai mano, kad piniginė pri-
valo plonėti ne visiems vienodai. 
Kur tas vadinamas “solidarumas”? 
Nors kalbėta, kad darbo užmokes-

čio fondai ministerijose privalo būti 
sumažinti 10 proc., tačiau atskirose 
ministerijose jie mažinami skirtin-
gai. Pateiktame biudžeto projekte 
atsirado privilegijuotų ministeri-
jų. Mažiausiai suplonės Valstybės 
saugumo departamento bei Specia-
liųjų tarnybų darbuotojų piniginės. 
Nedidelės ir Finansų ministerijos 
pastangos. Tai kuo gi šios srities 
darbuotojai “lygesni” už Kultūros 
ministerijoje dirbančius specialis-
tus? Tai tikriausiai dar vienas deši-
niųjų valdžios pokštas?

Tačiau jūs manęs paklausite, o 
ką reikia daryti, kad situacija keis-
tųsi? Pirmiausia jūs, visi šalies rin-
kėjai, ir tegalite ką nors pakeisti, 
aktyviai balsuodami Prezidento ir 
Europos Parlamento rinkimuose. 
Jei būčiau išrinktas Prezidentu, 
pareikalaučiau formuoti naują, 
kompetentingesnę Vyriausybę ir 
naują programą, kuri būtų orien-
tuota pirmiausia į ūkio skatinimą, 
darbo vietų išsaugojimą, didesnę 
socialinę paramą. Tačiau svarbiau-
sia – siekčiau visuomenės telkimo, 
mūsų protų ir išminties bei pa-
stangų konsolidavimo sunkmečiui 
įveikti. Valdžia pirmiausia turi tar-
nauti žmogui, o tik po to bankams, 
biudžetui ir kitiems, kad ir svar-
biems dalykams.

gAL jAu PAKAnKA  vALdžioS PoKštų?
Atkelta iš 2 p.
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kAndidAto į Prezidentus susitikimAi su rinkėJAis

Kandidatė į Europos Parlamentą 
Giedrė Purvaneckienė – socialinių 
mokslų daktarė, Vilniaus universi-
teto docentė. LSDP pirmininko pa-
vaduotoja, LSDMS vicepirmininkė. 
Buvo išrinkta Seimo nare (2000-
2004), dirbo Valstybės konsultante 
moterų klausimais, Vyriausybės pa-
tarėja šeimos ir moterų klausimais 
(1994-1997), Ministro Pirmininko 
patarėja, atsakinga už socialinę, 
švietimo ir mokslo politiką (2006-
2008).

Turime susiformavusį stereo-
tipą, kad Europarlamentas – tai 
tarsi prieglobstis iš politikos pa-
sitraukiantiems ar nepatogiems 
politikams...

Kol kas Lietuva rinko europar-
lamentarus tik vieną kartą. Ir ne 
visi jie atitinka šį stereotipą. Nesu 
ir pasitraukusi iš aktyvios politikos, 
kaip žinote, visai neseniai mane 
išrinko viena iš partijos pirminin-
ko pavaduotojų. O mano pačios 
sprendimų motyvai visada buvo 
ir yra idealistiniai. Kai buvau Sei-
mo nare, užleidau savo vietą tarp 
stebėtojų Europarlamente, nes čia, 
Lietuvoje, buvo labai svarbių pra-
dėtų darbų, kuriuos būtinai turėjau 
pabaigti. Dabar svarbiausi mūsų 
ateities gyvenimo pokyčiai bus 
nulemti Briuselyje. Ar pavyks aiš-
kiai įvardyti dabartinės krizės kal-
tininkus (gal jau bent tiek supran-
tame, kad pasaulinę krizę sukėlė ne 
Kirkilas?) ir atsispirti primityvios 
neoliberalizmo ideologijos skver-
bimuisi, priklausys ir nuo Europos 
Parlamento, nuo jo sudėties. Kuo 
ji bus kairesnė, tuo Europa bus 
daugiau socialiai orientuota, tuo 
daugiau bus lygybės, tuo lengviau 
bus gyventi daugumai žmonių. To-
dėl būtų geriau, jei visose šalyse, ir 
Lietuvoje, išrinktų kuo daugiau so-
cialdemokratų. 

Eurobarometro pernai atlik-
tas tyrimas parodė, kad daugu-
ma europiečių (58 proc.) tikisi, 
kad Europarlamentas daugiau-
sia dėmesio turi skirti žmogaus 
teisėms ginti. Ar šie lūkesčiai turi 
realų pagrindą?

Manau, taip. Žmogaus teisėms 
dabartiniais laikais kyla daug pavo-
jų, ypač posocialistinėse šalyse. Tą 
aiškiai galima matyti ir Lietuvoje. 
Ypač dabar, kai pradėta neregėta 
šmeižto kampanija prieš demokra-
tinių pažiūrų mūsų bičiulius, pasi-
naudojant „iš piršto laužtu“ skanda-
lu darželiuose. Ar tai ne preliudija, 
siekiant susidoroti su kitaminčiais 
ir kitokiais? Tokiu atveju tik ir ga-
lima tikėtis, kad bendra Europos 
Sąjungos politika neleis įsigalėti 
ekstremizmui atskirose šalyse.

Kuo konkrečiai Lietuvai nau-
dingas buvimas ES? 

Nauda, kaip ir visoms šalims, iš 
kooperacijos. Bet tą akivaizdžiai 
mes gal pamatysime vėliau. O da-
bar – ir tą mes jaučiame visi – ES 
finansinė parama. Pabandykit įsi-

vaizduoti kaimo gyventojus (ku-
rių ir šiuo metu padėtis sunki), jei 
jiems nebūtų mokamos įvairios iš-
mokos, teikiama parama. Kitas da-
lykas – atsivėrė galimybės keliau-
ti, mokytis, įgyti tokios patirties, 
kurios neįmanoma įgyti uždaroje 
šalyje. Manau, pagaliau tas padės 
mums atsikratyti visokių fobijų, 
provincialumo sindromo. Juk pa-
matėme pagaliau, kad visi žmonės 
iš Lietuvos neišbėgo, kad niekas 
nesikėsina į mūsų kalbą ir kultūrą. 
Nors sienos atviros.  

Ką Jūs pati  nuveiksite Lie-
tuvai? Ar Europarlamentaras 
turi galių ką nors nuveikti savo 
šaliai?

Europarlamentaras turi galimy-
bių nuveikti savo šaliai. Visų pirma 
jau tuo, kad jo žodis yra gana sva-
rus, į jo nuomonę (besiremiančią 
europine patirtimi) įsiklausoma. Jis 
turi galimybę pagreitinti pažangą 
kurioje nors gyvenimo sferoje. Ka-
dangi visa mano veikla susijusi su 
socialinio teisingumo siekiais, tam 
atiduočiau visas jėgas. O konkre-

čiai – tam, kad moterų ir vyrų pa-
dėtis būtų vienoda, o visi vaikai tu-
rėtų lygias galimybes. Manau, kad 
mano pažiūros visiškai sutampa su 
Europos socialistų, todėl galėčiau 
nuoširdžiai ir aktyviai įsijungti į 
Socialistų frakcijos darbą.   

Bet svarbiausia, vis dėlto, kad 
dirbdamas Europarlamente parla-
mentaras prisideda prie sprendimų, 
susijusių su mūsų ateitimi: ar ji bus 
solidaresnė, palankesnė visiems, ar 
padalins mūsų visuomenes į dirban-
čius už minimalų atlygį ir gaunan-
čius atlyginimus po keliasdešimt 
tūkstančių per mėnesį.

Kokios Jūsų anglų kalbos ži-
nios? Žinome, kad daugelis po-
litikų skelbiasi puikiai kalbantys 
angliškai, tačiau iš tikrųjų surez-
ga vos kelis žodžius.

Mano anglų kalbos žinios tikrai 
nebūtų kliūtis sklandžiam darbui, 
trejus  metus  dirbau tarptautinėje 
organizacijoje, kur  net ir darbo kal-
ba buvo anglų.

Kalbėjosi Ugnė Siparienė

Balandžio 24-25 dienomis social-
demokratų kandidatas į Prezidentus 
Algirdas Butkevičius bei kandidatai 
į Europos Parlamentą lankėsi Že-
maitijoje. Partijos atstovai svečia-
vosi Plungėje, Naujojoje Akmenėje, 
Mažeikiuose, o šeštadienį ir uosta-
miestyje. 

Atviri ir nuoširdūs Žemaitijos 
krašto žmonės laukė socialdemo-
kratų apsilankymo. Į Plungę atvykę 
A.Butkevičius, J. Olekas ir Seimo 
narys J.Jagminas svečiavosi Se-
namiesčio vidurinėje mokykloje, 
susitiko su bendrovės “Plungės Jo-
nis” darbuotojais. Geležinkelį, tiltus 
tiesiančios bendrovės darbuotojai 
skundėsi, jog sumažėjo darbo apim-
tis, mažinamas kelių fondas. Tačiau 
žmonės nepamiršo A.Butkevičiaus 
padarytų darbų ir dėkojo už nuties-
tus kaimo kelius. 

“Susisiekimo ministerijai va-
dovaujant A.Butkevičiui nutiesta 
470 kilometrų kaimo kelių. Tai 
dvigubai daugiau negu nutiesia-

„Vitražas metų lange“ – šitaip pa-
vadinta knyga, įprasminanti Akme-
nės rajono savivaldybės merės 
Eugenijos Meškienės atminimą. Į 
Naujojoje Akmenėje vykusį knygos 
pristatymą pagerbti E.Meškienės 
atminimą atvyko LSDP partijos pir-
mininkas Algirdas Butkevičius.

Šviesaus atminimo Eugenija 
Meškienė gimė 1945-aisiais Šiaulių 
rajono kaime. Ji buvo žinoma kaip 
aktyvi Lietuvos politinė veikėja, 
nuo 2001 metų – Lietuvos Socialde-
mokratų partijos narė. Dešimtmetį 
dirbo Akmenės savivaldybės mero 
pavaduotoja, o nuo 2007-ųjų jai teko 
miesto merės postas.

Anapilin ji iškeliavo praėjusių 
metų rudenį, ir tai, pasak ją paži-
nojusiųjų, buvo didžiulė netektis. 
Dar būdama gyva ponia Eugenija, 
paprašiusi ilgametės bičiulės pagal-
bos, nutarė pradėti rašyti memuarus. 
Jos prisiminimai apie šeimą, gimtąjį 
kraštą bei jo žmones buvo įrašomi į 
garso kasetes. Merė žadėjusi išleis-
ti knygą savo lėšomis, tačiau spėjo 
išvysti tik pirmuosius rankraščius. 
Taigi, knygos autorė Julija Sejevi-

čienė ėmėsi ją baigti viena. Šitaip at-
sirado antras skyrius – šalia šviesaus 
atminimo Eugenijos Meškienės pa-
sakojimų sugulė jos artimųjų, drau-
gų bei bičiulių prisiminimai apie ją 
pačią. Neseniai knyga pristatyta vi-
suomenei.

Ilgametės Socialdemokratų parti-
jos narės atminimo pagerbti atvyko 
ir partijos pirmininkas Algirdas But-
kevičius. “Eugenija Meškienė buvo 
nuostabi asmenybė, todėl visam lai-
kui liks ją pažinojusiųjų atmintyje”, 
– teigė pirmininkas A.Butkevičius.

daugiau socialdemokratijos – daugiau lygybės

Kandidatas į Prezidentus susitiko su žemaičių krašto žmonėmis

PiRmininKAS PAgeRBĖ 
eugenijoS mešKienĖS AtminimĄ

ma paprastai. Žmonės prisimena 
A.Butkevičiaus darbus”, - pasako-
ja Seimo narys J.  Jagminas.

Socialdemokratai apsilankė Že-
maičių Kalvarijoje. Svečius priėmė 
Telšių vyskupas Jonas Boruta. So-
cialdemokratai pakviesti aplankyti 
baziliką, susitikti su katalikų bend-
ruomenės nariais, kunigais. Vysku-
pas išreiškė susirūpinimą dėl esamos 
situacijos Lietuvoje ir teigė palaikąs 
socialdemokratų sprendimus. Kan-
didatas į Prezidentus apsilankė Nau-
jojoje Akmenėje ir Mažeikiuose. 

Balandžio 25-ąją A.Butkevičius 

su kolegomis atvyko į Klaipėdą, kur 
tądien buvo organizuojama social-
demokratų konferencija sunkmečio 
tema „Socialdemokratų žvilgsnis į 
krizę“. Klaipėdoje vykusioje kon-
ferencijoje A.Butkevičius sužavėjo 
ne vieną konferencijos dalyvį. Kan-
didatas į šalies vadovo postą pažėrė 
skaičius, įrodančius, kokia tikroji 
šalies situacija, pasiūlė ne vieną išei-
tį. Kandidato į šalies vadovo postą 
A.Butkevičiaus konkretumas, mo-
kėjimas pateikti faktus ir siūlymus 
byloja apie tai, jog šis žmogus mažai 
kalba, bet daug padaro.

Kandidatė į Europos Parlamentą Giedrė 
Purvaneckienė: “Svarbiausi mūsų ateities 
gyvenimo pokyčiai bus nulemti Briuselyje”.

Kandidatas į 
Prezidentus 
lankėsi Klaipėdoje 
socialdemokratų 
konferencijoje 
sunkmečio tema – 
“Socialdemokratų 
žvilgsnis į krizę” 
ir savo kalba 
sužavėjo ne vieną 
rinkėją.

A.Butkevičius 
Radviliškio 
sporto mokyklos 
jubiliejuje. 
Kandidatas į 
Prezidentus 
Algirdas 
Butkevičius 
nepamiršo 
Radviliškio, iš 
kurio yra kilęs, 
ir pasveikino 
Radviliškio 
sporto mokyklos 
bendruomenę 
jubiliejaus proga.

Kandidatas į Prezidentus lankėsi Panevėžyje – A. Butkevičius su 
rinkėjais susitiko ir Panevėžyje.
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Bet kokiuose politiniuose rin-
kimuose žmonės pirmiausia ren-
ka ne pareigūną, o žmogų. Papa-
sakokite, koks esate žmogus?

Iš prigimties esu kuklus žmo-
gus. Sakoma, kad politikoje visi 
daug kalba, keista, bet aš jau 
daugelį metų būdamas politikoje, 
taip ir likau žmogus, nemėgstan-
tis daug kalbėti, labiau mėgstu 
klausyti. Savo tiesas esu linkęs 
patvirtinti darbais.

Visada buvau „moksliukas“– 
nuo pat mažens traukė mokslas 
ir žinios. Tačiau džiaugiuosi, kad 
gyvenimas mane „įmetė“ į poli-
tiką, dėl to atsidūriau tarp karš-
čiausių įvykių bei žmonių, kas-
dien sprendžiančių svarbiausius 
valstybės klausimus. Politika lei-
do pajusti tikrą gyvenimo skonį, 
kurio nepakeis išmintingiausios 
knygos. Galiu nuoširdžiai pasa-
kyti – myliu savo darbą. Prisipa-
žinsiu, esu darboholikas.     

Ar galima sužinoti, koks būna 
darboholikų laisvalaikis? Ar iš 
viso toks yra?

Pastaruoju metu laisvalaikio 
vis mažiau ir mažiau. Tačiau vi-
sada atrandu laiko šeimai ir spor-
tui. Dažnai jaučiuosi kaltas prieš 
savo brangiausias moteris, mat 
dėl mano aktyvios veiklos šeima 
stipriai nukenčia. Esu visuome-
nininkas, turiu būti su žmonė-

mis, gyventi ne tik asmeniniais 
siekiais, bet ir žmonių proble-
momis. Jaučiuosi laimingas, ga-
lėdamas padėti. Esu dėkingas už 
tai, kad artimieji supranta mane 
ir palaiko. Kai tik yra galimybė, 
stengiamės visi kartu pakeliauti. 
Svajonėse – planai aplankyti to-
limas, egzotiškas šalis, apipintas 
legendomis ir istorija. Labai no-
rėčiau nuvykti ir į Šventąją žemę 
– Izraelį. 

Su dideliu džiaugsmu per šią 
rinkimų kampaniją keliauju po 
Lietuvą. Kas dieną susitinku su 
daugybe žmonių iš įvairiausių 
Lietuvos kampelių. Spaudžiu 
ranką tiek žemaičiui, aukštaičiui, 
tiek ir tautinėms Lietuvos mažu-
moms – ir visi man jie brangūs, 
artimi, su savo džiaugsmais ir 
rūpesčiais. Per ganėtinai trumpą 
laiką aplankiau daugybę mies-
tų ir miestelių. Supratau, kiek 
daug prarandame, besiverždami 
pailsėti po „svetima saule“ ir ne-
atrasdami savo krašto. Visiems 
patarčiau visų pirma pažinti savo 
žemę.    

Ar lieka laiko sportui?

Jeigu nebelieka laiko – ke-
liuosi dar anksčiau nei įprasta. 
Ankstyvą rytą bėgu į sporto salę 
– jokia kava taip nepažadina, 
kaip gera valanda prie treniruo-
klių. Po tokios rytinės procedū-
ros galiu kalnus versti. Sportas 

visada užėmė svarbią vietą mano 
gyvenime – buvau vaikų, jaunių 
ir jaunimo laisvųjų imtynių čem-
pionu ir suaugusiųjų klasės pri-
zininku. Taip pat esu ir Lietuvos 
imtynių federacijos prezidiumo 
narys. Domiuosi ir kitų Lietuvos 
sporto šakų veikla bei sportinin-
kų pasiekimais – esu Europos 
krepšinio čempionato organi-
zacinio komiteto pirmininkas ir 
Lietuvos moterų krepšinio lygos 
(LMKL) prezidentas. 

Minėjote Šventąją žemę. Esate 
tikintis žmogus?

Taip, esu tikintis. Visi žmogaus 
patirti sukrėtimai, išgyventos ne-
laimės skatina susimąstyti apie 
amžinąsias vertybes, sustoti ir pa-
žiūrėti atgal – galbūt, darei kažką 
ne taip. Dažnai atsakymų į rūpi-
mus klausimus ieškau ir knygose. 
Kažkada domėjausi tik ekonomi-
ka ir politika, dabar, pastebiu, kad 
mano knygų lentynose daugėja 
istorijos ir filosofijos knygų.

Lietuva išgyvena metus, ku-
riuos drąsiai būtų galima pa-
vadinti vienais sunkiausių per 
visą Nepriklausomybės atgavi-
mo laikotarpį. Kas Jus paskati-
no kandidatuoti į LR Preziden-
tus būtent dabar?

Tai yra laikmetis, kuris reika-
lauja didelės išminties iš tų, ku-
rie valdo valstybę. Simboliška 
– metai, kai Lietuva mini savo 
vardo tūkstantmečio paminėji-
mą, mūsų šaliai itin sunkūs. Per 
kelis mėnesius išaugo nedarbas, 
žmonės nėra užtikrinti dėl savo 
ateities. Ieškodami laimės svetur, 
žmonės emigruoja, kuria gerovę 
kitose šalyse, ten augina vaikus, 
kurie tolsta nuo Lietuvos. Likę 
čia ieško užuovėjos, tikisi būti 
išgirsti ir suprasti, tikisi para-
mos, kad galėtų gyventi, kurti, 
išlaikyti šeimą, turėti savo būs-
tą, naudotis patogumais, kuriuos 
teikia civilizacijos laimėjimai. Ir 
visa tai jie turi teisę turėti.

Prezidento pagrindinė funkci-
ja yra rūpintis užsienio politika, 
bet aš manau, kad užsienio poli-
tika negali būti atsieta nuo vidaus 
politikos problemų. Užsienio 
politika turi tarnauti ir Lietuvos 
žmonių gerovei.

Minėjote, kad vadovauti 
valstybei šiuo metu reikia dide-
lės išminties. Ar žinote, iš kur 
jos būtų galima pasisemti?

Politikoje esu jau 20 metų. 
Per tuos metus įgijau didžiulės 
patirties. Buvau Seimo Biudžeto 
ir finansų komiteto pirmininku, 
finansų ministru, taip pat susisie-
kimo ministru. Kiekviena diena 
tokiame darbe yra didžiulė pa-
tirtis, nes ant pečių gula didelė 
atsakomybė. Ji priverčia kritiš-
kiau mąstyti ir griežčiau vertinti 
net savo paties žodžius ir darbus. 
Mano manymu, gebėjimas klau-
sytis yra svarbiausia savybė, jei 
nori nuoširdžiai padėti kitiems. 
Kol kas politikoje per daug žo-
džių ir per mažai nuoširdaus 
rūpesčio žmonėmis. Reikia įsi-
klausyti ir nenutolti nuo kasdie-
nių paprastų žmonių rūpesčių. 
Rinkėjams niekada nežadėsiu to, 
kuo netikiu pats. Pažadai – pati 
blogiausia politinės kultūros ap-
raiška. Oratoriumi gali būti dau-
gelis, tačiau privalome suprasti, 
kad nėra pasaulyje nei tokio va-
dovo, kuris mokėtų visam laikui 

įvesti tvarką, nei šalies, kuri būtų 
niekada nepažinusi sunkmečio. 
Nesižarstysiu pažadais. Visada 
drąsiai galėjau žiūrėti žmonėms į 
akis ir noriu, kad tokie mano san-
tykiai su žmonėmis išliktų.

Dėkoju už pokalbį.

Ar 1977-aisiais išleista Šeduvos 
vidurinės mokyklos abiturientų lai-
da ir mokytojai galėjo patikėti, jog 
vienas iš  to meto mokinių taip giliai 
ims skverbtis į politikos vandenis ir 
kada nors kandidatuos į šalies va-
dovo postą? Daugelis aštuntajame 
dešimtmetyje Šeduvos vidurinėje 
mokykloje dirbusių mokytojų, ku-
rie auklėjo Algirdą Butkevičių, šiuo 
metu gimnazijoje jau nebemokyto-
jauja. Įdomu, kaip augo Algirdas, 
kas formavo jo pasaulėžiūrą, kokie 
buvo jo būdo bruožai vaikystėje, 
apie ką jis svajojo. Dabar Šeduvos 
vidurinė mokykla jau yra tapusi 
Šeduvos gimnazija. Ten tebedirba 
visą gyvenimą moksleiviams ir lie-
tuvių kalbai padovanojusi lietuvių 

kalbos mokytoja JoanaVasiliaus-
kienė. Moteris prisimena A. Butke-
vičių gerą, išauklėtą kuklų berniuką 
– šeštos klasės mokinį.

“Aš jam dėsčiau turbūt 5-7 kla-
sėse lietuvių kalbą. Žinote, mes 
– mokytojai – labiau atsimename 
išdykusius, ryškius vaikus. Algir-
das buvo kitoks. Jis buvo idealiai 
kuklus, ramus, pareigingas berniu-
kas, pokštų mokytojams nekrėsda-
vo, nieko neįžeidinėdavo. Iš klasės 
niekuo neišsiskyrė. Sėdėdavo vi-
durinėje eilėje, jei gerai prisime-
nu”, – pasakoja buvusi A. Butke-
vičiaus lietuvių kalbos mokytoja 
J.Vasiliauskienė.

Su džiaugsmu J. Vasiliauskie-
nė prisimena: “Būdavo – paruošia 

namų darbus, atlieka visas užduo-
tis. Jis nebuvo iš labai ryškių vaikų, 
ne taip vadinamas moksliukas, bet 
gabus, mokėsi gerai. Iš pradžių jam 
patiko kalbos. Patiko pasakojamieji 
dalykai, tokie kaip geografija, isto-
rija. Paskui pamėgo futbolą, domė-
josi sportu. Tik vėliau vyresnėse 
klasėse pradėjo daugiau domėtis 
matematika, tuo metu aš jam nebe-
dėsčiau”, – dalijasi prisiminimais 
mokytoja.

“Algirdas buvo ypatingas ber-
niukas – man įstrigo tai, kad kokią 
užduotį duotum, kokį darbą atlikti 
jam pasiūlytum, jis visada atsakin-
gai ir gerai jį atliks. Algirdas buvo 
draugiškas ir su savo klasės drau-
gais. Iš savo – mokytojos – patirties 

žinau, mokiniai nemėgsta pasipūtu-
sių klasės draugų. O Algirdas buvo 
kultūringas ir kuklus, todėl jam visi 
vaikai buvo draugai – tiek mergai-
tės, tiek berniukai”, – apie šeštoką 
A.Butkevičių, dabar jau kandidatą į 
prezidentus pasakoja mokytoja.

“Žinote, kartais iš tokių vaikų, 
kurie “neišsišoksta”,  nėra patys 
gabiausi, ne moksliukai, išeina 
ypatingai žymūs žmonės. Gal tuo 
metu ir nepagalvojau, kad Algirdas 
kada nors kandidatuos į Respubli-
kos Prezidentus, bet kad jis pasieks 
savo, bus doras žmogus, tikrai tikė-
jau. Nieko kito jam negaliu palin-
kėti, tik sėkmės ir tapti šalies vado-
vu”, – teigia J.Vasiliauskienė.

ALgiRdAS ButKevičiuS:
patirtis išmoko kritiškiau vertinti ir darbus, ir žodžius

Lietuvių KALBoS moKYtojA: 
algirdas buvo kuklus, pareigingas vaikas

Šeduvos gimnazijoje dar tebedirbančios 
lietuvių kalbos mokytojos Joanos 
Vasiliauskienės prisiminimuose 
Algirdas Butkevičius – kuklus ir 
pareigingas berniukas.
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Irena Šiaulienė, Seimo narė 

Iki prezidento rinkimų liko dvi 
savaitės. Apklausos rodo, kad rin-
kėjų dalyvavimo rinkimuose pro-
centas bus aukštas ir abejoti tautos 
pasirinkimo teisingumu prielaidų 
nebus. Dar daugiau – jau beveik 
aiški šių rinkimų pabaiga pirmame 
ture ir būtų džiugus netikėtumas, o 
ir mūsų visų sėkmė, jei vyktų antra-
sis rinkimų turas.

Padejuojama, kad šių metų prezi-
dento rinkimų kampanija nuobodi, 
beveik nėra intrigos, tautos pasirin-
kimas įvykęs, o dauguma balsuoto-
jų jau yra pamilę vieną kandidatę, 
įtikėję jos stebuklingomis galiomis 
sunkiais krizės laikais lengvai iš-
vesti šalį ir tautą iš ekonominės ir 
finansinės duobės. Žiniasklaidoje  
padažnėję pranešimai apie įmonių 
bankrotus, augantį nedarbą, finansi-
nes ir kitas iš to kylančias problemas 
rinkėjų niekaip nesiejami su prezi-
dento rinkimų favorite ir jos teiktais 

patarimais premjerui bei valdančiai 
daugumai taupyti ar kitaip veržti 
diržus. Kai pretendentų į preziden-
tus debatuose nuskamba užuominos 
apie jos atsakomybę už teiktų pata-
rimų rezultatus, favoritė paaiškina, 
kad Vyriausybė ne tą ir ne taip “ver-
žianti”, kaip ji mokiusi. Ji nesusijusi 
su “dviveide morale, nedorovinga 
politika, iškreipta ekonomika, šešė-
liais”. Be to, lydere ji tapusi pati, dėl 
savo veiklos, niekaip nesietina su 
jokia politine partija, o jeigu ji prii-
ma dešiniųjų partijų paramą – tai tik 
rodo kandidatės didžiadvasiškumą 
ir nieko daugiau.

O kas yra kiti – likę 6 kandi-
datai? Jų amplua – tik apgailėtini 
savo partijų statytiniai, tų pačių, 
kurios rinkėjų akyse yra atsakingos 
už viską Lietuvoje. Negi jos dele-
guoja didžiausius savo nevykėlius 
ir nieko daugiau, kaip akibrokšto, 
iš rinkėjų nelaukia? Kiekvienas 
rinkėjas paaiškins, kad partijos tik 
riejasi tarpusavyje dėl valdžios ir 
nieko nedaro, kad būtų geriau. Visi 
žino, kad pasitikėjimas Seimu ne-
peržengia 15 proc., o partijomis 
–  4 proc. Į argumentą, kad jų pa-
žiūros visiems žinomos, atsakoma 
– kam tos pažiūros rūpi ir apskritai, 
kam jos reikalingos? Jos tik truk-
do rinkėjų meilei be atsakomybės. 
Gi taip paprasta mylėti ir žavėtis 
iš toli, lengvai balsuoti už lūkes-
čius ir už nieką neatsakyti, tiksliau, 
kratytis atsakomybės po “meilės” 
nuotykio (t.y. balsavus) už ne tokį 
išrinktą Seimą, prezidentą, už daž-
nai nusipirktą katę gražiame maiše, 
net nesidomint jos sugebėjimais 
gaudyti peles, nuolat besikeičian-
čiomis sąlygomis. Rinkėjui tai per 

sunkus uždavinys.
Šią rinkėjų savybę puikiai iš-

naudoja naujos politinės prekės 
įvaizdžio kūrėjai. Vietiniams poli-
tikos profesionalams sudėtingiau, 
nes juos slegia konkreti veikla ir ne 
visuomet populiarūs, bet reikalingi 
sprendimai. Galima nebent pasi-
guosti, jog žinome, kad į politiką 
einama su šviesia ateitimi, o išeina-
ma su baisia praeitimi. 

Rinkėjas pavargęs nuo nustebu-
sio, susirūpinusio prezidento, bet 
jis neanalizuoja, kodėl prezidentas 
nieko daugiau nepareiškia ir ar jis 
gali dar ką nors konkrečioje situa-
cijoje pakeisti. Gal jis gali tai atlikti 
kitokiu tonu? Bet jei prezidentas 
nuolat kartosis, ar tai taip pat ne-
vargins ir nebus juokinga?

Demokratinėje sistemoje (o 
Lietuvoje tokia ir veikia, ir už to-
kią mes balsavome referendume, 
priimdami LR Konstituciją), val-
džios galios yra išskaidytos. Nors 
prezidentas vainikuoja valdžios 
sistemą, visko jis negali, nors kaip 
žmogus ir asmenybė gali būti ryž-
tingas, konk retus, sprendžiantis. 
Valstybine valdžia jam reikia da-
lintis su Seimu, Vyriausybe, teis-
mais. Dalindamasis valdžia jis 
yra priklausomas nuo Seimo dau-
gumos, Vyriausybės sudėties.  Jis 
negali, “užsimanęs”, paleisti Sei-
mo, o tik sutaręs su Vyriausybe, ir 
jei Seimas tam pritars 85 balsais. 
Pareigūnus jis taip pat gali paskir-
ti tik Seimui pritarus, todėl, jei 
nenori patirti moralinio antausio, 
turi galvoti apie tokią kandidatū-
rą, kuri sulauks palaikymo Seime. 
Tai būtų smūgis ir Seimo nepalai-
mintam kandidatui. Ar bus papras-

ta įtikinti kitą, gal mažiau vertą, 
bandyti sėkmę Seime? Paskutiniai 
įvykiai rodo, kad sunku net atleis-
ti pareigūną, jei Seimas nepalaiko 
teikimo. Taigi, Prezidentas yra pri-
klausomas nuo Seimo daugumos, 
jo sudėties, visuomenės politinės 
kultūros pačia plačiausia prasme. 
Niekas neatkreipia dėmesio į Pre-
zidento A.Brazausko žodžius, kad 
jis nenori prisiminti ir pakartoti 
paskutinių dviejų savo prezidenta-
vimo metų su konservatorių dau-
guma Seime. 

Politika yra komandinė veikla. 
Viena, kad ir stipriausia asmeny-
bė, savarankiškai nepajėgi pakeisti 
politinės tėkmės. Neturinčiam jo-
kios paramos Seime ar palaikymo 
Vyriausybėje Prezidentui sunku 
vykdyti savo programą ir funk-
cijas. Prezidentas privalo turėti 
komandą, patarėjų korpusą, visuo-
menė turi žinoti, iš kokios aplinkos 
ateis žmonės vykdyti šias parei-
gas. Kandidatas, kilęs iš politinės 
partijos, nors ir sustabdo narystę 
partijoje, renkasi patarėjus iš vi-
suomenei žinomos aplinkos. Pa-
galiau jis,  kaip politinis veikėjas, 
susiformuoja partinėje aplinkoje, 
yra išbandomas valdžia ir, tapęs 
partijos kandidatu į prezidentus, 
yra įvertinamas už veiklą ir gebė-
jimus, nes teisę kandidatuoti reikia 
pelnyti tarp lygiaverčių konku-
rentų. Kolegoms jis yra žinomas 
pagal bendrą veiklą, jo veiksmai 
yra prognozuojami, yra išbandytas 
ieškant politinių susitarimų, kurių, 
vykdydamas prezidento pareigas, 
jis turės nuolat siekti, ir nuo to pri-
klausys jo, kaip prezidento, sėkmė. 
Įvairių grupių interesų žinojimas 

ir vadovavimasis jais, o ne emoci-
jomis, patirties įgijimas Lietuvos 
politiniame lauke, net šio lauko są-
lygota vidinė nuojauta, kaip elgtis 
vienu ar kitu atveju, kas yra tikra, o 
kas ne, gebėti jausti ribą, priimant 
kompromisą – visa tai yra be galo 
svarbu. Jo prezidentinė programa 
yra parengta, atsižvelgiant į visuo-
menės lūkesčius bei partijos pro-
gramines nuostatas, todėl visuo-
menei jos ne kartą buvo pristatytos 
ir yra žinomos.   

Socialdemokratų keliamas kan-
didatas A.Butkevičius yra gavęs 
šias pamokas ir tai yra jo, kaip 
kandidato, pranašumas, o ne trū-
kumas. Be to, jis ketvirtą kartą iš 
eilės išrenkamas į LR Seimą vien-
mandatėje apygardoje. Tai reiškia, 
kad jis turėjo ir išlaikė pasitikėjimą 
žmonių, kurie jį seniai pažįsta. Jam 
nekils abejonių dėl dabartinės Sei-
mo daugumos vykdomos mokesčių 
politikos  ir verslo gaivinimo prie-
monių “perspektyvumo” ar aukšto-
jo mokslo reformos, nes socialde-
mokratai yra tai įvertinę ir pateikę 
alternatyvią Vyriausybės programą, 
kaip reikėtų spręsti šiuos klausi-
mus. Vykdydamas prezidento funk-
cijas jis turėtų atramą Seime – So-
cialdemokratų frakciją, kuri galėtų 
palaikyti jo iniciatyvas, Prezidento 
veto įstatymams. Jo rinkiminėje 
programoje svarbiausia – ne refor-
ma dėl reformos, o žmogus, kurį 
galima apginti, jei vadovaujiesi są-
žiningumo, teisingumo, išmanymo 
ir socialinio teisingumo principais 
bei socialine partneryste.

Taigi, ko bus verta rinkėjų mei-
lė? Sunku įvertinti, kaip ir meilę. Ji 
tik gali būti dar viena pamoka.

Sunkmečiu finansavimo sty-
gių jaučia visos sritys. Šiemet 
nukentėjo ir kelių sektorius, nors 
su kelių infrastruktūra glaudžiai 
susijęs ekonomikos vystyma-
sis. Kaip elgtis Kelių direkcijai, 
norinčiai vykdyti pagrindines 
funkcijas: prižiūrėti ir plėtoti 
valstybinės reikšmės kelius, jei 
Finansų ministerija skyrė kelių 
sektoriui 26 proc. mažiau lėšų?

Lietuvai įstojus į Europos Są-
jungą, automobilių kelių tinkle ir 
visoje kelių sistemoje vyksta žy-
mūs pokyčiai. Kinta ne tik kelių 
statybos ir priežiūros darbų kai-
nos, kelių naudotojų mokesčiai, 
bet ir transporto srautų intensyvu-
mas.

Pateiktais duomenimis, nuo 
2000-ųjų magistraliniuose ke-
liuose eismo intensyvumas pa-
didėjo 87 proc., krašto keliuose 
– 48 proc., rajoniniuose keliuose 
– 29 proc.

2009 m. Lietuvoje, kaip ir vi-
same pasaulyje, esant ekonomi-
kos nuosmukiui pardavimai, o tuo 
pačiu ir įplaukos į biudžetą už su-
rinktus mokesčius sumažėjo. Ke-
lių priežiūros ir plėtros sektoriui 
finansavimo sumažėjimas 26 proc. 
(473 mln. Lt) buvo ypač skaudus. 

Lėšų trūkumą pajuto visos kelius 
prižiūrinčios, jų plėtrą atliekan-
čios, kelių ir tiltų priežiūrą bei 
tiesimą vykdančios įmonės. Teko 
atleisti dalį šiose įmonėse dirban-
čių žmonių, o likusieji darbuotojai 
(kvalifikuoti specialistai) dirba, 
sutrumpinę savo darbo laiką ir tik -
riausiai tikisi išlikti ekonominio 
sunkmečio metu.

Kelių sektoriuje dirba daugiau 
kaip 1000 įmonių, įstaigų bei kitų 
organizacijų. Daugeliui šių įmo-
nių išlikimas rinkoje, o tuo pačiu 
ir darbuotojų darbo vietų išsaugo-
jimas priklauso nuo to, kaip ilgai 
šalis skęs krizės duobėje.

Nuo tolimesnio kelių sekto-
riaus finansavimo priklausys ne 
tik aukštos kvalifikacijos kelių 
priežiūros ir tiesimo specialistų 
išlikimas darbo rinkoje, jų šeimų 
materialinis aprūpinimas, bet ir 
visų Lietuvos žmonių – kelių nau-
dotojų – patiriamos išlaidos.

Valdžia privalo ieškoti galimy-
bės skirti optimalų lėšų kiekį, kad 
keliai būtų prižiūrimi pagal opti-
malų priežiūros lygį, t.y. tokį, ku-
riam esant kelių priežiūros ir kelių 
naudotojų suminės išlaidos yra 
mažiausios. Tuomet būtų užtikrin-
tas visų kelią sudarančių elementų 

funkcionalumas ir nenutrūkstamas 
bei saugus eismas.

Ekonomikos vystymasis yra 
glaudžiai susijęs su kelių infra-
struktūra. Tik plėtojant kelių in-
frastruktūrą, šalis gali pretenduoti 
į tranzitinės valstybės statusą, pa-
trauklią investicinę aplinką ir vieti-
niams, ir užsienio investuotojams. 
Todėl norint išlaikyti darbuotojus 
kelių įmonėse ir prižiūrėti kelius, 
kad visuomenės išlaidos būtų kuo 
mažesnės, svarbu užtikrinti stabi-
lų finansavimą.

Lietuvoje yra per 21 tūkstantis 
kilometrų valstybinės reikšmės 
kelių. Nors apie tai mažai kalba-
ma, tačiau kelių naudotojai pri-
valo suvokti, jog kelias turi savo 
tarnavimo laiką, kuriam daro įta-
ką automobilių ašinės apkrovos, 
klimato ir kiti veiksniai. Ypač di-
delę įtaką defektams kelio dangų 
padaro dažnas oro temperatūrų 
svyravimas. 2007 m. Lietuvos 
keliuose buvo rekonstruota ir su-
taisyta 1090 km kelių dangos, 
2008 m. – 1391 km, tačiau šiemet, 
skyrus mažiau lėšų, planuojama 
sutaisyti tik 320 km kelių dangos. 
Norint, kad kelių dangos būtų 
laiku atstatomos reikia kasmet 

Kai lūkesčiai lenkia galimybes

keliŲ sektoriui bŪtinos lĖšos
KAndidAtAS į PReZidentuS ALgiRdAS ButKevičiuS:

Gegužės 5 d. prie Seimo rūmų 
susirinko gausus būrys simboliškai 
kultūrą laidojančių jos atstovų – ak-
torių, dailininkų, muzikų, rašytojų, 
dizainerių, žurnalistų. Viltį praradę 
žmonės gedulinga akcija protesta-
vo prieš valdžios veiksmus, žlug-
dančius kultūrą Lietuvoje. Akcijos 
organizatorius ir dalyvius palaikė 
kandidatas į Prezidentus Algirdas 
Butkevičius.

Pasak akcijoje dalyvavusio soci-
aldemokratų iškelto kandidato į Pre-
zidentus A. Butkevičiaus, kultūros 
sritis Lietuvoje jau senokai apleista.

“Kultūros srities specialistai 
mato, kad valdžia į jų kalbas neatsi-
žvelgia. Pritariu akcijos dalyvių po-
zicijai. Kultūra jau senokai apleista, 
o jos specialistai negali jaustis tvir-

tai. Praėjusių metų gruodį priimti 
sprendimai dėl apmokestinimo, 
dabar paskelbti siūlymai apkarpyti 
biudžeto lėšas yra nepriimtini. Aš 
palaikau kultūros kongreso pozici-
ją dėl kultūrai skiriamo finansavi-
mo. Lietuva turi išsaugoti pakan-
kamą finansavimą kultūrai. Man 
svarbiausia – žmogus. O žmogus 
gali save išreikšti tik kultūroje”, 
– teigė kandidatas į Prezidentus 
A.Butkevičius.

Socialdemokratų partijos lyde-
rio A.Butkevičiaus nuomone, netu-
rėtų būti karpomos Europos skirtos 
lėšos kultūros projektams. Valdžia 
privalo atsižvelgti ir į dar vieną 
kultūros darbuotojų prašymą – kuo 
skubiau parengti kultūros gaivini-
mo planą.

Nukelta į 13 p.

“Algirdo Butkevičiaus rinkimų programoje 
svarbiausia – ne reforma dėl reformos, 
o žmogus, kurį galima apginti, jei 
vadovaujiesi sąžiningumo, teisingumo, 
išmanymo ir socialinio teisingumo 
principais”.

Prie Seimo rūmų susirinkę aktoriai, muzikantai, dizaineriai, rašytojai simboliškai palaidojo 
Lietuvos kultūrą, tokiu būdu išreikšdami nepasitenkinimą valdžios veiksmais šioje srityje.

LietuvoS KuLtūRAi – „šAKĖS“
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Birutė Vėsaitė, Seimo narė

Ši krizė nėra gamtos dėsnis, ją 
sukėlė godulys ir atsakomybės sto-
ka. Visos šalys stengiasi apsaugoti 
mažiausias pajamas gaunančius 
gyventojus. Lietuvoje konservato-

rių vadovaujama Vyriausybė elgia-
si priešingai, nei pataria pasaulio ir 
ES ekonomikos ekspertai.

Sunkiausia krizės našta perke-
liama ant visuomenės silpniau-
siųjų pečių. Pradėta nuo vaikų – 
atimti vaikų pinigai ir pradinukų 
maitinimas, vėliau smogta ligo-
niams ir bedarbiams – sumažin-
tos nedarbingumo išmokos, nors 
darbuotojai draudėsi ir nuo ligos, 
ir nuo nedarbo. Tačiau ir šito 
Vyriausybei pasirodė per maža. 
Bandoma visiems užnerti bankų 
paskolų kilpą, pradedant pensi-
ninkais ir baigiant abiturientais 
bei jų tėvais. Daugiabučių renova-
cijos planai su 20 metų paskolos 
perspektyva stumia jų gyventojus 
į neviltį, o universitetinių studijų 
apmokestinimas sukels naują abi-
turientų emigracijos bangą. Nei 
vaikai, nei ligoniai, nei pensinin-
kai nėra atsakingi už pasaulyje 
siautėjančią finansų krizę, tačiau 
moka didžiausią kainą.

Jeigu kas ir yra atsakingi už 
sunkmetį Lietuvoje, tai “auksi-
niai” bankų berniukai ir jų finan-
sinės oro pilys. Lietuvoje krizės 
pasekmes pagilino ir konserva-
torių vadovaujamos Vyriausybės 
veikla. Nenustebčiau, jog valdan-
tiesiems ir toliau patarinėja tie 
patys bankų ekspertai, kurie prieš 
metus, ekonomikos klestėjimo 
laikotarpiu, į Lietuvą pripumpavo 
ir išdavė dvigubai daugiau pasko-
lų nei bankuose buvo gyventojų 
indėlių. Kas galėtų paneigti, jog 
būsto renovacijos schema, studijų 
apmokestinimas nėra tų pačių ban-
kininkų patarimų įgyvendinimas, 
kad kuo daugiau gyventojų būtų 
apkrauti paskolų našta, valstybė 
garantuotų palūkanas, o apmokėtų 
jas ateinančios kartos. 

Šiandien didžiausia verslo pro-
blema – apyvartinių lėšų, ban-
kų kreditų stygius. Tačiau, kam 
gi bankams rizikuoti, dirbant su 
verslu, jei Vyriausybė išleidžia 

vertybinius popierius su garantuo-
tomis palūkanomis?

Todėl mūsų kandidato į Lie-
tuvos Respublikos Prezidentus 
Algirdo Butkevičiaus siūlymas 
skolintis iš Tarptautinio Valiutos 
Fondo ar bent jau pradėti derybas 
su juo dėl paskolos galimai atpi-
gintų bankų kreditus verslui (šiuo 
metu palūkanos siekia 7 proc. 
ir daugiau) ir  atpalaiduotų dalį 
biudžeto lėšų. Tai leistų nema-
žinti investicinių projektų finan-
savimo, nes šiuo metu valstybė 
yra didžiausias darbdavys. O tai 
užtikrintų darbo vietas statybinin-
kams, kelininkams, gamintojams, 
o jie savo ruožtu mokėtų įmokas 
į “Sodrą” ir kitus mokesčius. Pa-
galiau, tai yra vidaus vartojimas, 
kuris galimai padėtų atsigauti 
ekonomikos varikliukui. 

Tačiau Vyriausybė, pradedant 
Finansų ministru, baigiant Prem-
jeru, elgiasi tarytum politiniai 
autistai. Nejaugi nesuprantama, 

kad tolesnis neprotingas biudžeto 
išlaidų karpymas privers Vyriau-
sybę rudenį vis tiek belstis į TVF 
duris, tačiau praradimai gali būti 
daug skaudesni, atkuriant šalies 
ūkį, o neatmetama ir socialinių ne-
ramumų tikimybė. Alkana minia 
gali griebtis ir šakių. Kaip valdyti 
valstybę, o ypatingai esant krizei, 
reikia išmanyti.

Mūsų pretendentui A. Butkevi-
čiui tapus Prezidentu, jei rinkėjai 
juo patikės, bus išformuota ši vi-
zijos neturinti Vyriausybė, Lietu-
voje dar yra ekonomistų, gebančių 
matyti platesnę šalies vystymosi 
perspektyvą.

Pagaliau ir pats būsimasis Pre-
zidentas nestovės rankų sudėjęs. 
Būdamas ekonomistas, turėdamas 
įstatymų leidybos teisę, pagaliau 
rodydamas asmeninę iniciatyvą, 
kuri tikrai sulauks  didelio visuo-
menės pritarimo, drauge su naujai 
suformuota Vyriausybe padės Lie-
tuvai prisikelti. 

Jonas Jagminas, Seimo narys, 
Agrarinių mokslų daktaras

Lietuvoje jau kuris laikas šeimi-
ninkauja pavasaris, iš šiltųjų kraštų 
sugrįžo paukščiai, pražydo gėlės, 
augalija pasipuošė žaliu rūbu, tačiau 
kaimiečio širdies tai nedžiugina, jo 
neapleidžia nerimas dėl ateities, toli-
mesnio likimo. Nesibaigiantys dras-
tiški naujosios valdžios sprendimai 
kaimo žmogų varo į neviltį.

Negana to, kad buvo padidinti 
gyventojų pajamų, akcizo mokes-
čiai, panaikintos pridėtinės vertės 
mokesčio lengvatos žemės ūkio ir 
maisto produktams, Seime svars-
tomas Valstybės biudžeto įstatymo 
pataisų projektas, kurį priėmus, bus 
suduotas dar vienas skaudus smūgis 
kaimui. Panaikinus pridėtinės ver-
tės mokesčių lengvatas maisto pro-
duktams, lietuviai netruko atsidurti 
Lenkijoje, kur šis mokestis kelis 
kartus mažesnis. Lietuvoje kaip mat 
atsirado pigių lenkiškų lašinių, kitų 
maisto prekių. Taip mes remiame 
lenkų žemdirbius, o savus varome į 
bankrotą. Per pirmąjį šių metų ket-
virtį, lyginant su praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu, visų žemės ūkio 
produktų supirkimo kainos suma-

žėjo 27 procentais, augalininkystės 
produktų beveik 34 proc., gyvu-
lininkystės – 23 proc. Daugiausia 
krito vaisių kainos–56,5 proc., javų 
– 47,6 proc., pieno beveik 42 proc. 
Toks kainų smukimas skaudžiai at-
siliepė ūkininkų, žemės ūkio ben-
drovių ekonomikai.

Nuo neapgalvotų mokesčių re-
formų Lietuvos kaimas ypač nu-
kentėjo. Per keletą praėjusių metų 
žemdirbiai, gana efektyviai pasi-
naudodami ES parama, jau buvo 
pradėję atsitiesti, buvo pasiektas 
gana ženklus žemės ūkio produktų 
gamybos augimas, daugiau kaip tris 
kartus išaugo žemės ūkio žaliavų ir 
maisto produktų eksportas, pasiek-
tas teigiamas šių produktų eksporto 
balansas. Šie pozityvūs pokyčiai 
konservatorių ir liberalų rankomis 
dabar stabdomi, kaimas nebegali 
panešti jiems kraunamos mokesčių 
naštos, dalis Lietuvos ūkininkų jau 
bankrutavo, dalis yra ant bankroto 
slenksčio.

Kaimo žmonės su viltimi laukė 
žemės reformos pabaigos, tikėjo-
si, kad šiais metais jau bus padėtas  
taškas beveik 20 metų besitęsiančio 
nuosavybės teisių į žemę atkūrimo 
procese. deja, Seimui svarstyti pa-
teiktas Biudžeto įstatymo pataisų 
projektas rodo ką kita. Jame numa-
tyta vietoje jau patvirtintų beveik 67 
mln. Lt žemės reformai palikti tik 
9,8 mln. Lt  Sumažinama net 56,8 
mln. Lt, tai reiškia, kad žemės refor-
mos pabaigos dar greit nematysime.

Asignavimus žemės ūkio sričiai 
siūloma sumažinti dar 138 mln. Lt, 
iš jų – 10 mln. Lt melioracijai, 11 
mln. Lt – veterinarijai ir kt. 

Visiškai nesuprantamas valdžios 
poelgis toliau mažinti lėšas meliora-
cijos įrenginių priežiūrai ir renova-
cijai. Nuolat mažėjant lėšoms, dabar 
naujų sistemų beveik neįrengiama, 
atliekamas tik būtiniausias senųjų re-
montas. Šalyje dabar yra per 3  mln. 
ha sausinamų žemių, iš jų 2,6 mln. 
ha – drenažu. Balansinė melioraci-

jos įrenginių vertė – 7,5 mlrd. Lt. 
Tai didžiulis turtas, kurio išlaikymui 
ir tinkamai priežiūrai reikėtų kasmet 
skirti apie 200 mln. Lt. Neskiriant 
lėšų šio turto priežiūrai ir renova-
cijai, mažinamas potencinis žemės 
derlingumas, krenta vertė, blogėja 
jos naudotojų ekonomika, atsiranda 
ekologinių problemų.

Didelį rūpestį mums kelia tai, kad 
Žemės ūkio ministerija tebepuoselė-
ja planus naikinti tarnybas, esančias 
prie Žemės ūkio ministerijos, o jų 
funkcijas perduoti visai su jų veikla 
nesusijusioms institucijoms. Visame 
pasaulyje, o kartu ir Europos Sąjun-
goje, tokios kaip Lietuvos Valstybi-
nė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
yra atsakingos už gyvulių sveikatą, 
maisto saugą, iš dalies ir už žmonių 
sveikatą. Su veisliniu darbu ši tar-
nyba neturi nieko bendro, išskyrus 
tai, kad rūpinasi veislinių gyvulių 
sveikata, todėl ši tarnyba privalo tu-
rėti išskirtinę padėtį. Tuo labiau, kad 
įveikiant prasidedančią pasaulinę 
kiaulių gripo epidemiją, šiai tarny-
bai ženkliai padaugės darbų. Peršasi 
išvada, kad naujoji valdžia pasiryžo 
daryti reformas ne dėl reikalo esmės, 
o kad norisi viską reformuoti, kas 
anksčiau buvo sukurta. Nepamirš-
kime, kad daugelis dabar veikiančių 
Lietuvos valstybinių tarnybų yra 
pripažintos ir teigiamai vertinamos 
ES, jos yra rodomos pavyzdžiu ki-
toms šalims.

Nežiūrint į tai, kad ekonominė 
situacija kaime vis blogėja, vėluoja 
pavasaris, prasidėjo sausra, naujoji 
valdžia ir toliau visiškai nereaguoja 
į žemdirbių prašymus, reikalavimus. 
Seimo socialdemokratų frakcija, 
kartu su kitomis opozicinėmis Sei-
mo frakcijomis bei nepriklausoma 
Mišria frakcija, palaikydami žem-
dirbių reikalavimus dėl pieno kai-
nų stabilizavimo bei įvestų naujų 
mokesčių žemės ūkio subjektams 
atšaukimo, šių metų kovo 25 d. or-
ganizavo pasitarimą-diskusiją ,,Kaip 

Balandžio 16-18 d. Vilniaus Je-
ruzalės vidurinės mokyklos naujai 
įrengtoje sporto aikštelėje vyko mini 
futbolo turnyras Seimo nario Juozo 
Oleko taurei laimėti. Į aikštelės ati-
darymą atvyko Vilniaus miesto savi-
valdybės vicemeras, LSDP Vilniaus 
miesto skyriaus pirmininkas Romas 
Adomavičius. Universali dirbtinės 
dangos sporto aikštelė – tai bendras  
Seimo nario J.Oleko, Jeruzalės vi-
durinės mokyklos, Kūno kultūros 
ir sporto departamento bei Vilniaus 
miesto savivaldybės projektas. 

Turnyrą organizavo LSDP Vil-
niaus miesto Fabijoniškių posky-
ris, Jeruzalės vid. mokykla, Seimo 
narys, futbolo komandos „Seimas“ 
prezidentas J.Olekas, taip pat Vil-
niaus miesto Verkių seniūnas Vaclav 
Gulbinovič. Varžybų organizavimo 
komiteto pirmininkas – Fabijoniškių 
poskyrio pirmininkas Emilis Misiu-
lis. 

Varžybų tikslas – tobulinti moks-
leivių sportinį meistriškumą, skatinti 
juos garbingai atstovauti sportinėse 
varžybose. Turnyre dalyvavo Jeruza-
lės, Ateities, Senvagės ir Baltupių vi-
durinių mokyklų jaunieji futbolinin-
kai. Nugalėjo Ateities vid. mokyklos 
moksleiviai, antri – Senvagės, treti 
– Jeruzalės mokyklų moksleiviai. 

Komandos prizininkės apdovanotos  
Seimo nario J.Oleko taurėmis, dip-
lomais ir medaliais. Nugalėtojų ko-
manda laimėjo futbolo kamuolius. Po 
garbingų prizų įteikimo buvo sureng-
tos draugiškos rungtynės tarp futbolo 
klubo „Seimas“ ir visų keturių vidu-
rinių mokyklų rinktinės. Kova buvo 
labai atkakli, tačiau nugalėjo labiau 
patyrusi „Seimo“ komanda, kuriai 
net tris įvarčius pelnė futbolo klubo 
prezidentas J.Olekas.

Fabijoniškių poskyris per pasku-
tinius du metus organizavo du krep-
šinio turnyrus, du futbolo turnyrus 
ir lengvosios atletikos krosą Seimo 
nario J.Oleko taurėms laimėti.

Žmonės neturi būti baudžiami už tai, ko jie nepadarė

Lietuvos kaimas palinko 
po liberalių permainų kryžiumi

Futbolo turnyras 
J. oleko taurei laimėti

Nukelta į 11 p. Surengtas mini futbolo turnyras Seimo nario J.Oleko taurei laimėti.

“Jeigu kas ir yra atsakingi už sunkmetį 
Lietuvoje, tai “auksiniai” bankų berniukai ir 
jų finansinės oro pilys”.

Seimo narys Juozas Olekas — aistringas 
futbolo gerbėjas
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Alvydas Šedžius, 
buvęs ilgametis 
Šiaulių apskrities viršininkas

1994 m. gruodžio 15 d. Lietu-
vos Respublikos apskrities valdymo 
įstatyme nustatyta, kad Apskritis yra 
Lietuvos Respublikos aukštesnysis 
administracinis vienetas, kurio valdy-
mą per apskrities viršininką, ministe-
rijas bei kitas Vyriausybės institucijas 
organizuoja Vyriausybė. Apskrities 
valdymas yra sudėtinė valstybės val-
dymo dalis. Apskrities viršininko 
uždaviniai: įgyvendinti valstybės po-
litiką socialinio aprūpinimo, švietimo, 
kultūros, sveikatos priežiūros, terito-
rijų planavimo, paminklotvarkos ir kt. 
srityse bei vykdyti valstybines bei tar-
pregionines programas. Šių uždavinių 
įgyvendinimui apskrities valdymo 
įstatyme apskrities viršininkui yra nu-
matytos konkrečios funkcijos, kurios 
įgalina vykdyti minėtus uždavinius.

1994 m. gruodžio 20 d. įstatyme 
„Dėl Lietuvos Respublikos apskrities 
valdymo įstatymo įgyvendinimo“ 
buvo numatyta funkcijų, kurios de-
leguotos dar apskričių valdytojams, 
perdavimo tvarka ir terminai: šio įsta-
tymo 4 str. nurodyta, kad visi įgalio-
jimai (o jų tikrai nemažai) numatyti 
Lietuvos Respublikos apskrities val-
dymo įstatyme turi būti perduoti per 2 
metus nuo 1996 m. sausio 1 d. Ir kas 
ypač svarbu, 1996 m. ir 1997 m. vals-
tybės biudžetų projektuose turėjo būti 
numatytos lėšos Lietuvos Respub-
likos apskrities valdymo įstatymo 
įgyvendinimui, sumažinant jas toms 
ministerijoms ir Vyriausybės institu-
cijoms, kurių funkcijos perduodamos 
apskričių valdytojams. Mano nuomo-
ne, jeigu šio įstatymo nuostatos būtų 
įgyvendinamos nustatyta tvarka ir 
terminais, tai šiandien nereikėtų įro-
dinėti, kad apskritys, kaip regioninė 
valstybinė valdžia, yra reikalingos ir 
svarbios šalies ekonominiame, ir po-
litiniame gyvenime. Tačiau, kaip rodo 
praktika, didžioji dalis šių nuorodų 
buvo arba visai nevykdoma, arba jų 
vykdymas buvo atidedamas, nuro-
dant įvairias priežastis (sureikšminant 
ministerijų ar savivaldybių vaidmenis 
regionuose).

Konstitucinis teismas 1998 m. 
vasario 18 d. nutarime konstatavo, 
kad Lietuvos valstybės teritorija yra 
vientisa ir nedalijama į jokius vals-
tybės darinius. Tačiau racionalaus 
valdymo organizavimo sumetimais 
visų, taip pat ir vieningų unitarinių, 
valstybių teritorija turi savo vidinę 
struktūrą, t.y. valstybės teritorija būna 
suskirstyta į tam tikrus administraci-
nius vienetus, kuriuose formuojamos 
atitinkamos valdžios įstaigos. Tai nu-
mato ir Konstitucijos 11 str. „Lietuvos 
valstybės administracinius vienetus ir 
jų ribas nustato įstatymas“. Pažymė-
tina, kad šias konstitucines nuostatas 
patikslina ir išplėtoja Konstitucijos 
X skirsnio „Vietos savivalda ir val-
dymas“ normos. Pirma: minėtame 
skirsnyje yra įtvirtintos ne mažiau 
kaip administracinių vienetų pakopos 
(grandys). Antra: skirtingų pakopų 
(grandžių) administraciniams vie-
netams nustatyta skirtingo valdymo 
sistema: žemutiniams (t.y. pirmos 
pakopos) vienetams Konstitucija lai-
duoja savivaldos teisę, aukštesniuose 

(t.y. antros pakopos) 
administraciniuose 
vienetuose valdymą 
organizuoja Vyriau-
sybė. Šios Konstitu-
cijos nuostatos yra 
detalizuotos 1994 m. 
liepos 19 d. priimtame 
Lietuvos Respublikos 
teritorijos administra-
cinių vienetų ir jų ribų 
įstatyme. Jame nu-
statyta, kad Lietuvos 
Respublikos adminis-
traciniai vienetai yra 
apskritys ir savivaldy-
bės. Įstatymo 2 str. de-
taliai apibūdina šių vienetų sudarymą 
ir jų pagrindines funkcijas.

Taigi, Lietuvos administraciniuose 
vienetuose susiformavo dvi valdymo 
sistemos:
1. Savivaldos sistema, organizuoja-

ma žemesnės pakopos adminis-
traciniuose vienetuose (įstatyme 
įvardytuose savivaldybėmis). 

2. Vietinio valdymo sistema, kurią 
aukštesnės pakopos vienetuose 
(apskrityse) organizuoja Vyriausy-
bė.
Konstitucinės nuostatos dėl vietos 

valstybinio valdymo yra suformuluo-
tos Konstitucijos 123 str. pirmojoje 
dalyje „Aukštesniuose administraci-
niuose vienetuose įstatymo nustatyta 
tvarka valdymą organizuoja Vyriausy-
bė“. Vietos valdymas yra valstybinio 
valdymo (t.y. vykdomosios valdžios) 
funkcijų vykdymas vietose atitinka-
muose administraciniuose vienetuose. 
Vietos valdymo funkcijas paprastai 
vykdo centrinės valdžios skirti parei-
gūnai arba jų suformuotos institucijos. 
Yra laikomasi nuomonės, kad vietos 
valdymas – tai valstybinio valdymo 
organinė dalis, jo tęsinys vietose. Daž-
nai tai apibūdinama, kaip valdžios de-
koncentracija, t.y. centrinės valdžios 
įgaliojimų dalinis perkėlimas į vietos 
administracinius vienetus. Daugelyje 
Europos valstybių vietos valdymas 
organizuojamas aukštesniuose admi-
nistraciniuose vienetuose – regionuo-
se, departamentuose, provincijose, 
prefektūrose ir pan., suteikiant jiems 
nemažą savarankiškumą.

Konstitucijoje įtvirtinti vietos 
valdymo Lietuvoje pagrindai yra at-
skleisti  ir sukonkretinti – „Apskritis 
yra Lietuvos Respublikos teritorijos 
aukštesnysis administracinis vienetas, 
kurio valdymą per apskrities viršinin-
ką, ministerijas bei kitas Vyriausybės 
institucijas organizuoja Vyriausybė. 
Apskrities valdymas yra sudėtinė 
valstybės valdymo dalis“.

Pagal LR Apskrities valdymo įsta-
tymą galima išskirti tris grupes aps-
krities viršininkui deleguotų funkcijų:
1. Įgyvendinti valstybės politiką jam 

priskirtose valdymo srityse bei 
vykdyti valstybines ir tarpregioni-
nes programas.

2. Koordinuoti apskrityje esančių 
ministerijų ir kitų Vyriausybės 
institucijų padalinių veiklą, taip 
pat derinti savivaldos vykdomųjų 
institucijų veiklą, įgyvendinant re-
gionines programas.

3. Numatyti prioritetines apskrities 
regionines raidos kryptis ir rengti 
programas.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymą, savivaldybėms 
numatytos šios funkcijos:
1. Savarankiškosios. Jas savivaldy-

bės atlieka pagal įstatymų suteik-
tą kompetenciją, įsipareigojimus 
savo bendruomenei ir jos intere-
sams.

2. Priskirtosios. Šias teisės aktų de-
leguotas funkcijas savivaldybės 
atlieka atsižvelgdamos į vietos są-
lygas ir aplinkybes.
Konstitucinis Teismas savo nutari-

muose yra konstatavęs, kad valstybės 
valdymas ir vietos savivalda – tai dvi 
Konstitucijoje numatytos viešosios 
valdžios sistemos. Jos nėra tapačios. 
Konstitucijoje vietos savivalda yra 
įtvirtinta kaip savaveiksmiškumo pa-
grindais veikianti ir valstybės valdžios 
institucijoms tiesiogiai pavaldi vieti-
nė viešojo administravimo sistema. 
Vietos savivalda yra administracinių 
vienetų teritorinių bendruomenių 
valdžia, kuri formuojama ir funkcio-
nuoja kitokiais nei valstybės valdžia 
konstituciniais pagrindais. Kiekvie-
na iš minėtų sistemų įgyvendina jai 
būdingas funkcijas. Šiuo atveju ypač 
pabrėžtinas iš Konstitucijos kylantis 
teisinio reguliavimo aiškumo reika-
lavimas: įstatymuose numatytas tei-
sinis reguliavimas turi būti toks, kad 
būtų aišku, kokia apimtimi tam tikrą 
funkciją vykdo savivaldybės, o kokia 
apimtimi vykdyti šią funkciją yra pa-
likta valstybei.

Ar reikalingos apskritys 
Lietuvoje?

Mano nuomone, apskritys reika-
lingos ir netgi būtinos. Šį savo teiginį, 
be to ką jau minėjau anksčiau, pagrin-
džiu šiais motyvais: pirma – Savival-
dybių tarybos renkamos, tačiau viskas 
labai dažnai keičiasi dėl silpnos politi-
nės valios savivaldybėse. Antra – aps-
kritys šiandien yra stabili institucija, 
atskaitinga Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei, ir trečia – Apskričių vir-
šininkų administracijos įgyvendina 
jiems deleguotas funkcijas, puikiai 
vykdo įvairias regionines programas, 
jose sutelkti aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai.

Palikti apskričių viršininkų admi-
nistracijoms tik regiono plėtros 
klausimus ir socialinių-ekonominių 
projektų įgyvendinimą – tai niekinis 
dalykas. Tokį darbą pilnai gali įgy-
vendinti Regiono plėtros agentūros, 
Verslo ir turizmo informaciniai cen-
trai, Verslo inkubatoriai ir t.t.

Apie apskričių 
skaičių

10 apskričių – tai 
optimalus skaičius, 
suteikiantis galimy-
bę tolygiai vystyti 
visą Lietuvos teri-
toriją. 3-5 apskričių 
modelis – nelogiš-
kas, vertinant kla-
sikiniu pavaldumo 
ryšių skaičiumi. 
Klasikiniai tiesio-
ginio pavaldumo 
ryšiai 5-7. Pailius-
truojant šiuos skai-

čius, galiu pasakyti, kad tokia schema 
naudojasi kariuomenė, bažnyčia. Ir 
tai buvo daroma ištisus šimtmečius ir 
gana sėkmingai.

Sveikatos priežiūra

Trumpai noriu apžvelgti, mano 
nuomone, svarbiausias apskričių vir-
šininkams deleguotas funkcijas, jų 
vykdymą ir svarbą šalies ekonomi-
niame ir politiniame gyvenime.

Apskrities viršininkui yra numaty-
tas uždavinys – įgyvendinti valstybės 
politiką sveikatos priežiūros srityje 
bei vykdyti valstybines bei regionines 
programas šiais klausimais. Apskri-
ties viršininkui tiesiogiai pavaldžios 
yra antrinio lygio sveikatos priežiū-
ros įstaigos, t.y. ligoninės, teikiančios 
specializuotą ir kvalifikuotą medici-
nos pagalbą.

Iš 112 valstybės ir savivaldybės 
ligoninių, apskričių viršininkai yra 46 
ligoninių steigėjai (savivaldybių tary-
ba – 56, Sveikatos ministerija – 10). 
Privalomojo sveikatos draudimo fon-
do struktūroje antrinio lygio gydymo 
įstaigoms skiriama apie 70 proc. fondo 
lėšų. Tokiu būdu apskrities viršininko 
vaidmuo, organizuojant sveikatos 
priežiūrą gyventojams, yra pagrindi-
nis dabartinėje sveikatos priežiūros 
sistemoje. Kad tai yra reali veikla, įgy-
vendinant valstybės politiką sveikatos 
priežiūros srityje, įrodo Vyriausybės 
priimti nutarimai, įpareigojantys aps-
krities viršininką  vykdyti sveikatos 
priežiūros įstaigų restruktūrizacijos 
atskirų etapų planų parengimą, vyk-
dymo kontrolę ir įgyvendinimą. LR 
Vyriausybės 2006 m. birželio 29 d. 
nutarimas „Dėl antrojo sveikatos prie-
žiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo 
strategijos patvirtinimo“ įpareigoja 
restruktūrizacijos procesą vykdyti re-
giono mastu. Analogiški įpareigojimai 
buvo numatyti ir 2003 m. kovo 18 d. 
nutarime Nr. 335. Ir tai suprantama, 
nes šių procesų vykdymas atskirose 
savivaldybėse pagal vietinį modelį, 
nederinant veiksmų tarp gretimų savi-
valdybių, būtų neįmanomas. 

Valstybinė švietimo priežiūra

Apskrityse įsteigti Valstybinės 
švietimo priežiūros skyriai, kuriuose 
dirba 50 valstybės karjeros tarnauto-
jų. Dešimtyje šalies apskričių veikia 
2596 švietimo teikėjai.

Lyginamoji analizė (stebėsena 
vykdoma kelių savivaldybių teritori-
joje) leidžia siūlyti švietimo valdymo 
sprendimus steigėjams dėl švietimo 

teikėjų veiklos tobulinimo. Savivaldy-
bės daugeliu atveju neatlieka stebėse-
nos funkcijų, nes yra vykdytojai ir or-
ganizatoriai (pvz. brandos egzaminai, 
mokytojų ir vadovų atestacijos). Taip 
pat aktualus yra nešališkas vidurinio 
ugdymo programos (akreditacija) ir 
švietimo teikėjų veiklos vertinimas. 
Siekiant, kad visi apskrities gyvento-
jai turėtų daugmaž vienodas galimy-
bes švietimo srityje, reikia apskrities 
mastu prižiūrėti švietimo procesą, 
vertinti ugdymo kokybę apskrities 
savivaldybių mokyklose. Greičiau 
galima reaguoti į gyventojų prašymus 
ir skundus, kai savivaldybėse neiš-
sprendžiamos jų problemos. Valstybė 
finansuoja ugdymo plano įgyvendi-
nimą pagal principą: pinigai paskui 
vaiką, bet pinigai mokyklas pasiekia 
per savivaldybes. Todėl apskrities 
struktūra gali objektyviau kontroliuo-
ti, kaip organizuojamas ugdymas, ar 
nėra taupoma ugdymo kokybės sąs-
kaita (naudojant valstybės lėšas).

Teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinė priežiūra

Teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros departamen-
tuose ir skyriuose dirba 129 valstybės 
tarnautojai. Kiekvienam iš jų tenka 
tikrinti vidutiniškai 113 statybos lei-
dimų išdavimo teisėtumą, pripažinti 
tinkamais naudoti 116 baigtų staty-
bų, vykdyti projektavimo ir statybos 
valstybinę priežiūrą. Per metus išnag-
rinėjama daugiau nei 2500 prašymų 
(skundų), susijusių su teritorijų plana-
vimu, statinių statyba, rekonstravimu 
ir kitais jų kompetencijai priskirtais 
klausimais. Šiuo metu apskrityse vyk-
doma teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinė priežiūra užtikrina savival-
dybių vykdomų funkcijų kontrolės 
objektyvumą ir nešališkumą. Perduo-
ti funkcijas vienai ar kitai ministeri-
jai būtų grįžimas prie centralizacijos 
ir kontrolės institucijos atitolinimas 
nuo žmonių. Dalies funkcijų perdavi-
mas savivaldybėms sudarytų sąlygas 
nesąžiningumo pasireiškimui, nes 
pačios savivaldybės privalėtų tikrinti 
savo institucijų darbus ir taikyti po-
veikio priemones. Šiuo metu visiškai 
sukomplektuoti arba baigiami kom-
plektuoti AVA Teritorijų planavimo ir 
statybos valstybinės priežiūros skyriai 
ir departamentai, nustatytos funkcijos, 
pareigos, ir jų išformavimas įvestų 
chaosą šioje srityje (pvz. dėl leidimų 
statyboms išdavimo perdavimo savi-
valdybėms. Nors praėjo keleri metai, 
iki šiol leidimų statyboms išdavimo 
terminų nesilaikoma. Atskirose savi-
valdybėse vėluojama 10-20 d.d.).

Žemėtvarkos ir žemės reformos 
klausimai (valstybinės žemės 
naudojimo kontrolė)

Įgyta patirtis žemės tvarkymo ir 
administravimo srityje, esamos struk-
tūros ir darbuotojai apskrities admi-
nistracijoje bei centralizuotas valdy-
mas yra argumentai, kad numatytos 
funkcijos bus efektyviai vykdomos. 
Valstybės interesą, naudojant žemę, 
gali ginti tik valstybės institucijos, 
šiuo atveju apskričių viršininkų admi-

AR ReiKALingoS APSKRitYS Lietuvoje?
vALStYBinĖS vALdžioS iR vietoS SAvivALdoS inStituCijų SĄveiKA šiAndieninių PoKYčių APLinKoje

Nukelta į 11 p.

Kandidatas į Europos Parlamentą Alvydas Šedžius teigia, kad socialiniai ir 
ekonominiai skirtumai tarp Lietuvos regionų ir jų viduje nemažėja, o pagrindinė 
jų priežastis – nepakankamai tolygi teritorinė ekonominė plėtra.
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Vilija Blinkevičiūtė, Seimo narė
Per aštuonerius metus, kol dir-

bau ministre, daugeliu sprendimų 
buvome priartėję prie kitų Europos 
Sąjungos valstybių socialinės gero-
vės lygio, dabar, deja, vėl ritamės 
žemyn...

Kiekviena valdžia nusistato sa-
vus prioritetus. Labai gaila, kad de-
šiniųjų valdžiai paprastas žmogus 
nebėra prioritetas... Per septynerius 
socialdemokratų vadovaujamų vy-
riausybių metus nuo 2001 metų 
daugiau kaip 40 proc. išaugo šalies 

bendrasis vidaus produktas, kūrėsi 
darbo vietos, darbo netrūko, nuolat 
kilo žmonių atlyginimai, pensijos, 
augo įvairios išmokos – motinystės, 
invalidumo, šalpos pašalpos, visi 
Lietuvos vaikai pradėjo gauti „vaiko 
pinigus“, o pradinukai mokyklose 
buvo maitinami nemokamai. Augo 
žmonių pasitikėjimas savo valstybe. 

Ekonominės krizės Lietuva, bū-
dama pasaulinės ekonomikos dali-
mi, išvengti negalėjo. Tačiau su ja 
kitų Europos šalių vyriausybės 
tvarkosi priešingai nei to ėmėsi 
Lietuvos dešinieji. Šalys imasi 
priemonių, kad būtų galima ap-
saugoti socialines garantijas ir 
darbo vietas, gaivinti ekonomi-
ką. Investuojama į darbo vietų 
kūrimą, infrastruktūrą, moky-
mą, perkvalifikavimą, lengvi-
namos verslo plėtros sąlygos, 
o mokesčių našta proporcingai per-
keliama turtingesniems gyventojų 
sluoksniams. 

Atvirkščiai elgiasi Lietuvos deši-
nieji. Andriaus Kubiliaus Vyriausybė 
įvedė naujus nepagrįstus mokesčius, 
o dabar vėl karpo socialines garan-
tijas, apsunkinančius paprastų žmo-
nių gyvenimą. Tokie veiksmai ne tik 
neskatina ekonomikos, o priešingai 

– stabdo ją, naikina darbo vietas ir 
varo žmones į neviltį.

Neigiamai vertinu karštligiš-
kus Vyriausybės veiksmus karpant 
socialines garantijas, ypač, kai tai 
liečia silpniausią socialinę grupę – 
vaikus, pavyzdžiui „vaiko pinigų“ 
ar nemokamo maitinimo pradinių 
klasių moksleiviams panaikinimą. 
Kitos Europos Sąjungos šalys, net ir 
mūsų kaimynė Latvija, kuri taip pat 
gyvena labai sunkiomis sąlygomis, 

nepradėjo taupyti vaikų sąskaita. 
Praėjus pusmečiui, kai šalį valdo 
dešinieji, taip ir nematome kons-
truktyvių pasiūlymų kaip atgaivinti 
šalies ekonomiką, sudaryti sąlygas 
verslo plėtrai ir sukurti teisingesnę 
bei saugesnę visuomenę, kurioje visi 
šalies gyventojai galėtų gauti ir dirb-
ti tinkamą darbą, suteikiantį jiems 
galimybę gyventi oriai.  

Labai gaila, kad dešinieji, užuot 
skatinę ekonomiką, kūrę darbo vie-
tas, nuėjo dar toliau, blogindami 
paprasto žmogaus padėtį, didinda-
mi socialinę įtampą. Visai neseniai 
A.Kubiliaus Vyriausybė Seimui 
pateikė dar vieną pasiūlymą, kaip 
sutaupyti ligonių sąskaita. Siūlyta 
nemokėti sergantiesiems ligos pa-
šalpos už pirmas tris dienas. Mes 
– socialdemokratai – pasipiktinome 
tokiu pasiūlymu ir dėjome visas pa-

stangas, kad jis būtų atmestas. 
Kovą laimėjome, atsisakyta 
visiškai nemokėti ligos pa-
šalpos už tris pirmąsias ligos 
dienas. Tačiau pralaimėjome 
kitą mūšį. Nutarta sergantie-
siems ligos pašalpą sumažinti 
perpus. Nuo trečios iki sep-
tintos ligos dienos “Sodra” 
žmogui mokės tik 40 proc. 

darbo užmokesčio. Kaip bebūtų 
gaila, valdžia pasielgė nežmoniškai, 
mums nepavyko jų perkalbėti – Sei-
mo dauguma nenusileido ir priėmė 
naują eiliniam žmogui nenaudingą 
sprendimą. Nors žmonės draudėsi, 
mokėjo įmokas į socialinio draudi-
mo fondą, susirgę jie negaus išmo-
kų, kokių nusipelnė.

Yra ir dar viena blogybė – jei 

žmogus serga rimta liga, kuri tęsiasi 
ne vieną dieną, ir tuo pačiu metu yra 
atleidžiamas iš darbo, tai jam ligos 
išmoka bus mokama ne ilgiau negu 
penkias dienas po atleidimo iš dar-
bo. Galbūt žmogus yra kamuojamas 
rimtos onkologinės ligos, galbūt jis 
reabilituojasi po sunkios traumos – 
jis nepasveiks per savaitę ar dvi. 
Šiuo atveju žmogus lieka ir be dar-
bo atlyginimo, ir be ligos pašalpos. 
Dešinieji mano, kad net ir nelaimės, 
ligos atveju turi būti taupoma. Ma-
nau, jog tai yra nežmoniška ir ne-
krikščioniška. 

Mieli skaitytojai, Lietuvos vėl 
laukia didelis išbandymas – rink-
sime Lietuvos Respublikos Pre-
zidentą. Labai nuoširdžiai linkiu 
pasirinkti teisingai. Siūlau atiduoti 
savo balsą už kandidatą Algirdą 
Butkevičių todėl, kad šis žmogus 
supranta eilinio žmogaus proble-
mas, mato, kad dešiniųjų politika 
smukdo šalies ekonomiką, todėl jis 
savo programoje siūlo priemones, 
kaip paskatinti ekonomiką, kurti 
darbo vietas, užtikrinti socialines 
garantijas mažas pajamas gaunan-
tiems žmonėms. Algirdui Butkevi-
čiui žmogaus dvasios ramybė yra 
vertybė.

Bronius Pauža, Seimo narys 

Pagal patvirtintą 2009 metų biu-
džetą žemės reformos programai 
vykdyti apskritims buvo skirta 66 
mln. 725 tūkst. litų. Šių metų ba-
landžio mėnesį Vyriausybės pateik-
tame valstybės biudžeto įstatymo 
pakeitimo projekte numatyta skirti 
tik 9 mln. 846 tūkst. litų. Asignavi-
mai žemės reformai vykdyti mažėja 
net 85 proc. Nenuostabu, kad iškart 
pradėta skaičiuoti, ką su tokiomis 
lėšomis būtų galima nuveikti šio-
je srityje. Atlikti skaičiavimai nėra 
džiuginantys. Paaiškėjo, kad per šių 
metų pirmąjį ketvirtį šalyje jau yra 
atlikta žemės reformos darbų, kurių 
suma viršija daugiau nei 8 mln. litų. 
Be to, 17 mln. litų reikėtų sumokėti 
už atliktus žemės reformos žemė-
tvarkos darbus, kurie dar neperduoti 
apskričių viršininkų administracijos 
teritoriniams žemėtvarkos skyriams, 
ir dar reikės 14,2 mln. litų tolesniems 
2009-aisiais atliekamiems žemės re-
formos darbams. 

Nors ir teigiama, kad asignavimai 
turėtų būti mažinami tik ten, kur jie 
yra panaudojami neefektyviai, tačiau 
Vyriausybė lengva ranka sumažino 
žemės reformai skirtą finansavimą 
ir šiuo atveju neįvertino laukiamų 
rezultatų, dėl kurių visuomenėje, be 
abejonės, kils didelis Lietuvos gyven-
tojų – žemdirbių – nepasitenkinimas.

Visų pirma, negalės būti vykdo-

mos apskričių viršininkų adminis-
tracijų ir įmonių pasirašytos žemės 
reformos žemėtvarkos projektų 
rengimo ir įgyvendinimo bei žemės 
sklypų kadastrinių matavimų sutar-
tys. Dėl šios priežasties darbo neteks 
dauguma didelę darbo patirtį turin-
čių darbuotojų (apie 800 specialis-
tų), kurie ateityje, atnaujinus žemės 
reformos darbų finansavimą, į šią 
sritį nebesugrįš, ir bus sudėtinga ras-
ti darbuotojų, galinčių kvalifikuotai 
vykdyti žemės reformos ir žemėtvar-
kos darbus. Be to, pasak apskričių 
viršininkų, jie bus priversti atleisti 
iš darbo ir teritorinių skyrių specia-
listų, kurie vykdo teritorijų planavi-
mo, kartografijos ir geodezijos darbų 
priežiūros srityje ir kitas funkcijas.

Neskyrus finansavimo, iki 
2010 m. nebus užbaigtas žemės grą-
žinimas, nuosavybės teisių į žemę 
atkūrimas atskirose apskrityse, dėl 
to nemažai daliai šalies gyventojų 
nebus grąžinta turėta žemė natūra, 
nebus parengti kadastro duomenų 
dokumentai neatlygintinam žemės 
perdavimui nuosavybėn, asmeninio 
ūkio įteisinimui. Taigi, dėl sumažintų 
asignavimų žemės reformai vykdyti 
tektų ne tik stabdyti šį procesą, bet ir 
tektų nuvilti daugelį Lietuvos žmo-
nių, kurie, norėdami kurti naujus ar 
plėsti esamus ūkius, praras galimybę 
pasinaudoti Europos Sąjungos ski-
riama parama. Suprantama, kad dėl 
tokių nepamatuotų veiksmų, kai že-
mės reformos procesas jau yra pra-
sidėjęs, valstybė praras savo žmonių 
pasitikėjimą.

LR Seimo Kaimo reikalų komite-
tas siūlo vykdomai reformai skirti 24 
mln. 846 tūkst. litų, tačiau Biudžeto 
ir finansų komitetas šiam pasiūlymui 
nepritarė ir siūlo naujai teikiamame 
biudžeto projekte sumažintą sumą 
(LR Vyriausybė siūlo skirti tik 9 mln. 
846 tūkst. litų) padvigubinti, t.y. skir-
ti papildomai beveik 10 mln.litų.

Akivaizdu, kad pinigų žemės re-
formai vykdyti trūksta, todėl nelieka 

abejonių, kad šios reformos finan-
savimas bus perkeliamas ant šalies 
gyventojų pečių, kitaip sakant, pilie-
čiai už valstybės teikiamas paslaugas 
daugiau turės mokėti iš savo kišenės. 
LR Seime įregistruotas Žemės refor-
mos įstatymo projektas, kurio nuos-
tatomis siekiama, kad žemės refor-
mos žemėtvarkos projektai, kuriuose 
projektuojami valstybės parduoda-
mi, naudojami, perduodami neatly-
gintinai naudoti ar patikėjimo teise 
žemės sklypai būtų rengiami ir įgy-
vendinami ne valstybės biudžeto, bet 
fizinių bei juridinių asmenų lėšomis. 
Tokiu būdu visos valstybės biudže-
to lėšos, skiriamos žemės reformos 
žemėtvarkos darbų vykdymui, būtų 
naudojamos tik piliečių nuosavybės 
teisėms į žemę, mišką ir vandens 
telkinius atkūrimo bei gyventojų 
naudojamų asmeninio ūkio sklypų 
darbams atlikti.

Nepaisant to, jog valstybės biu-
džete lėšų labai trūksta, Vyriausybė 
užsimojusi įkurti Valstybinį žemės 
fondą, kuris turėtų perimti apskričių 
žemės tvarkymo funkcijas bei Naci-
onalinės žemės tarnybos atliekamus 
darbus. Galbūt, toks lėšų mažinimas 
žemės reformai susijęs su tuo, jog 
reikės lėšų šiam fondui išlaikyti? 
Ar apgalvotai elgiasi šalies Vyriau-
sybė, trikdydama esamą situaciją, 
nesilaikydama prisiimtų įsipareigo-
jimų? Manau, kad šiame darbe turi 
būti tam tikras nuoseklumas – šiais 
metais visas pastangas ir lėšas būtina 
skirti atkurti visas nuosavybės teises 
į žemę, nes šios teisės dar neatkurtos 
36,5 tūkst. Lietuvos gyventojų. Ant-
raip – tokia sumaištis toliau vilkins 
žemės reformos darbus, ir, užuot 
gavę teigiamų rezultatų, sulauksime 
tiktai neigiamų padarinių, dėl kurių 
žemės reformos proceso pabaigos 
nematyti. Vyrauja pesimistinės prog-
nozės, ir neturime jokių saugiklių, 
kad ateityje Vyriausybė nesiryš dar 
kartą finansiškai “smogti” žemės re-
formos procesui. 

TaupyTi reiKia ne vaiKų, ligonių ir neTurTingųjų sąsKaiTa

žemĖs reForma – nesibaigiantis proCesas

išgyventi žemdirbiams ir agrovers-
lo sektoriui?”, kuriame dalyvavo ir 
Seimo daugumos, ir Vyriausybės 
atstovai, Žemės ūkio rūmų vado-
vai bei žemdirbiai iš Plungės, Kel-
mės, Kupiškio, Kėdainių, Prienų ir 
kitų rajonų, taip pat ir žemės ūkio 
produktų perdirbėjai, bankų atsto-
vas. Mūsų tikslas buvo išklausyti 
abi puses – Vyriausybės atstovus ir 
žemdirbius, pasitarti, kaip išspręsti 
problemas derybomis, o ne protesto 
akcijomis. Pasitarimo dalyvių vardu 
buvo kreiptasi į Seimą ir Vyriausybę 
siūlant artimiausiu laiku išnagrinėti 
pateiktus Lietuvos žemdirbių kon-
greso organizacinio komiteto siūly-
mus ir reikalavimus bei parengti ir 
priimti jų įgyvendinimui reikalingus 
teisės aktus bei patvirtinti būtinas 
priemones. 

Socialdemokratų partijos kandi-
datas į Lietuvos Respublikos Pre-
zidentus dr. Algirdas Butkevičius 
viename iš savo interviu „Ūkinin-

ko patarėjo“ laikraščiui į klausimą 
,,Ar reikia žemdirbiams streikuoti?, 
atsakė ,,Turiu pareikšti, kad esu tai-
kių sprendimų šalininkas”, tačiau, 
matydamas, kad naujoji valdžia 
visiškai nereaguoja į žemdirbių 
prašymus, mūsų kandidatas labai 
susirūpinęs.

Po to, kai itin skaudus smūgis 
šalies žemdirbiams buvo suduotas 
Seimo daugumai pakeitus mokesčių 
įstatymus, panaikinus taip sunkiai 
iškovotas ir visiems šalies gyven-
tojams reikalingas PVM lengvatas 
maisto produktams, ir nei Seimui, 
nei Vyriausybei visiškai nereaguo-
jant į daugkartinius žemdirbių pra-
šymus bei reikalavimus, kandidatas 
visiškai palaiko Lietuvos kaimo 
žemdirbius, pritaria jų reikalavi-
mams ir, jeigu bus išrinktas į aukš-
čiausią Lietuvos valstybės postą, 
darys viską, kad žemdirbių balsai 
būtų išgirsti, situacija kaime iš es-
mės pasikeistų.

nistracijos. Žemės savininkas, valsty-
bė, kurią atstovaudami apskričių vir-
šininkai turi galimybę tinkamai rengti 
regioninius žemėtvarkos planavimo 
dokumentus, atsižvelgdami į regiono 
bei kaimo plėtros planuose numatytas 
priemones.

Apibendrindamas norėčiau pasa-
kyti, kad valstybės funkcijų vykdy-
mas regioniniu principu leidžia pri-
imti regioninės reikšmės sprendimus, 
racionaliai panaudojant tiek valstybės 
biudžeto, tiek kitų fondų skiriamus 
asignavimus. O glaudus bendradar-
biavimas su savivaldos institucijomis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis 

padeda, rengiant ir vykdant bendrus 
projektus apskrityse, įgyvendinant 
apskričių viršininkams deleguotų 
valstybės funkcijų įgyvendinimą.

Svarbiausia, kad tiek sparčiai plė-
tojantis Lietuvos ekonomikai, kai di-
dėjantis bendrasis vidaus produktas 
per metus buvo 9 ir daugiau procentų, 
tiek dabartinio ekonominio nuosmu-
kio laikotarpiu, socialiniai ir ekono-
miniai skirtumai tarp Lietuvos regio-
nų ir jų viduje nemažėja, o pagrindinė 
jų priežastis – nepakankamai tolygi 
teritorinė ekonominė plėtra. Vien šios 
problemos sprendimui Lietuvai reika-
lingos apskritys.

Lietuvos kaimas palinko 
po liberalių permainų kryžiumi

AR ReiKALingoS APSKRitYS Lietuvoje?
valstYbinĖs valdžios ir vietos savivaldos instituCiJŲ sąveika 

šiandieniniŲ pokYČiŲ aplinkoJe

Atkelta iš 10 p.

Atkelta iš 9 p.

“Siūlau atiduoti savo balsą už kandidatą 
Algirdą Butkevičių todėl, kad šis žmogus 
supranta eilinio žmogaus problemas, 
mato, kad dešiniųjų politika smukdo šalies 
ekonomiką”.

Ilgiausiai per Nepriklausomos Lietuvos 
istoriją socialinės apsaugos ir darbo 

ministro pareigas ėjusi politikė mano, kad 
dabartinė valdžia taupymui pasirinko ne 

patį tinkamiausią kelią – nurėždama lėšas 
iš tų, kuriems patiems apsiginti sunku.
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Andrius Šedžius, Seimo narys

Niekaip negaliu suprasti, kokie 
patarėjai ar ekonomistai patarinėjo 
valdantiesiems, kuo jie taip šven-
tai tikėjo, kad neklausė patyru-
sių specialistų, tvirtindami šaliai 
pražūtingus įstatymus. Per pirmą 
ketvirtį į valstybės biudžetą nesu-
rinkus 1,242 mlrd. litų arba 11,3 
proc. planuotų pajamų, valdantieji 
ragina mažinti kai kuriuos akcizus 
ir keisti mokesčių administravimo 
priemones.

“Reikėtų kalbėti apie mokesčių 
korekcijas, – pasimetęs kalbėjo 
Seimo Biudžeto ir finansų komite-
to pirmininkas Kęstutis Glaveckas, 
– viena iš galimų korekcijų – ben-
zino ir dyzelino akcizų mažinimas, 

kita – efektyvesnis mokesčių admi-
nistravimas”.

Keista, kad paprastam žmo-
gui akivaizdūs dalykai yra sunkiai 
suvokiami ekonomikos mokslų 
asams. Nenoras pripažinti savo 
klaidas ir kitų nuomonės nepaisy-
mas smogia skaudžiomis pasekmė-
mis Lietuvai. Visos tos lemtingos 
gruodžio nakties išsakytos opozi-
cijos atstovų prognozės išsipildė: 
išsiplėtė šešėlinė ekonomika,  PVM 
grobstymas siekia apie 300 mln. lt. 
Ir tai tik pradžia. Jei nebus padaryti 
skubūs įstatymų pataisymai, pase-
kmės gali būti dar liūdnesnės. VMI 
duomenimis, per sausio-balandžio 
mėnesius nesurinkta 615 mln. litų 
pridėtinės vertės mokesčio, akcizų 
– 224 mln. litų, gyventojų pajamų 
mokesčio  – 109 mln. litų, pelno 

mokesčio – 172 mln. litų. Kada 
buvo svarstomas PVM mokesčio 
padidinimas, opozicija įspėjo val-
dančiuosius, kad į biudžetą surinks 
mažiau pajamų. Tai pasitvirtino. 
Kad padidintas kuro akcizas ne-
duos papildomų pajamų, o atvirkš-
čiai – sumažins vartojimą, ir vežėjai 
pilsis kurą kaimyninėse šalyse – ir 
tai pasitvirtino. Kam reikėjo mažin-
ti GPM, kuris ir taip jau buvo su-
mažintas 9 proc.? Perspėjome, kad 
apsunkinus smulkaus ir vidutinio 
verslo sąlygas, įmonės bankrutuos 
ir tai neabejotinai atsilieps pelno 
mokesčio surinkimui – ir tai pasi-
tvirtino. Taigi visiems tampa aišku, 
kad valdantieji klydo.  Klaidas įro-
do konkretūs skaičiai. Tai gal jau 
metas pradėti dialogą su opozicija 
ir pripažinti padarytas klaidas?

Petras VAIČEKAUSKAS

Balandžio 28 d. Raseinių rajone 
lankėsi kandidatas į Lietuvos Res-
publikos Prezidentus Algirdas But-
kevičius. Žinomą šalyje politiką 
tądien gražiai sutiko ir Ariogalos 
gyventojai, ir patys raseiniškiai.

Kartu su Socialdemokratų par-
tijos kandidatu į LR Prezidentus 
atvyko ir šios partijos kandidatai 
į Europos Parlamentą – profesorė 
Aušrinė Pavilionienė ir Antanas 
Valys. Pastarasis yra Socialdemo-
kratų partijos atsakingasis sekre-
torius. Susirinkusiems į Raseinių 
kultūros centro salę žmonėms kan-
didatą į Prezidentus pristatė Soci-
aldemokratų partijos Raseinių ra-
jono skyriaus pirmininkas Antanas 
Kilčauskas. 

“Tai kandidatas, kuriam niekas 
negali primesti jokio blogio. Visi 
jį vertina kaip sąžiningą, dorą, tik 
gero norintį Lietuvai ir jos pilie-
čiams žmogų. Paprastas, drovus.
Bet drovumas – ne yda”, – kalbėjo 
A.Kilčauskas.

Atsakinėdamas į raseiniškių 
klausimus pats A. Butkevičius tei-
gė nemėgstąs asmeniškumų, jam 
nepriimtini įžeidinėjimai, jis gerbia 
bet kokią nuomonę, jam visada ir 
visur svarbiausia – žmogus. Kal-
bėdamas apie svarbiausias šalies 
problemas A.Butkevičius teigė, kad 
nepritaria naujam aukštojo mokslo 
įstatymui, nes jame yra daug nege-
rų dalykų. Įstatymui įsigaliojus, kai 
kurie universitetai gali ir užsidaryti, 

nes nebus ką juose mokyti. Aukšta-
sis mokslas, priklausomai nuo spe-
cialybės, studentui kainuos nuo 4 
iki 20 tūkstančių litų per metus. Ar 
daug tėvų galės aukštajam atžalų 
mokslui surasti tokias sumas? To-
dėl, anot A.Butkevičiaus, socialde-
mokratai dėl aukštojo mokslo įsta-
tymo kreipsis į Konstitucinį teismą.

Paklaustas apie sukauptą „So-
dros“ rezerve milijardą litų, kan-
didatas sakė: “– Taip, milijardas 

buvo sukauptas. Mes tada buvome 
valdžioje ir matydami, kaip viskas 
brangsta, tą milijardą skyrėme pen-
sijoms didinti, kas ir buvo padary-
ta”.

Žmonės domėjosi, ar šalies eko-
nomika nustojo ristis žemyn.

“Ekonomika mūsų šalyje dar 
rieda žemyn, nes valdančioji dau-
guma nesugebėjo priimti protingų 
sprendimų. Tiksliau, susidūrusi 
su sunkumais, tam buvo nepasi-

ruošusi ir visiškai nežinojo, kaip 
tokiu atveju elgtis. O paskubomis 
sukurpta mokesčių reforma tik pa-
gilino krizę. Valdžia turėtų žiūrėti, 
kaip padėti žmogui, kaip padėti 
verslui, numatyti prioritetus, kryp-
tis. Viso to kol kas nesijaučia”, – 
teigė A.Butkevičius.

Kandidato nuomone, naujoji 
valdžia suduos didelį smūgį Lie-
tuvos keliams. Sumažinus kelių 
priežiūrai asignavimus du kartus, 

žvyrkelių asfaltavimo programa 
pasmerkiama.

A.Butkevičius nepritarė ir val-
dančiųjų idėjai už negrąžintas že-
mes jų buvusiems savininkams 
kompensuoti žemių netektį vals-
tybiniais miškais. Taip, esą, būtų 
išdalintas kone visas valstybinių 
miškų plotas, neliktų kai kurių urė-
dijų. Kompensuoti reikėtų tik pini-
gais, o ne valstybiniu turtu.

A.Butkevičius, atsakydamas į 
klausimus apie šalies teismų siste-
mą, sakė, kad tobulinant ją reikėtų 
pagalvoti apie prisiekusiųjų teis-
mą, o organizavus referendumą, 
būtų galima sumažinti ir Seimo 
narių skaičių. 

Paklaustas apie lito devalvavi-
mą A. Butkevičius tikino, jog litas 
devalvuotas nebus, nes tai reikštų 
esamos valdžios žlugimą.

“Dabar grėsmės litui nėra, bėda 
kita – Lietuvoje yra litų stygius, 
dėl to bankai didina palūkanas”, – 
kalbėjo kandidatas ir pridūrė, kad 
euras irgi greitai nebus įvestas, nie-
kas šito neleis, kad ir kaip Lietuva 
to norėtų.

Susitikime su Raseinių rajono 
gyventojais dalyvavęs Seimo narys 
Edmundas Jonyla apie kandidatą į 
Prezidentus sakė: “– Nuoširdus, 
draugiškas, šiltas žmogus, jautrus 
kitiems. Jis – didelę patirtį turin-
tis politikas, turintis savo nuomo-
nę, mokantis ginti savo pozicijas. 
Tai šiuo metu vienas tinkamiausių 
kandidatų Prezidento postui”.

“Išgyvename gilų sunkmetį. To-
kiu metu ypač paaštrėja protingų 
ir efektyvių politinių sprendimų 
poreikis. Šiandien tas poreikis nėra 
tenkinamas, todėl šalies ekonomi-
nė, socialinė ir politinė situacija 
sparčiai blogėja. Jeigu šis šalies 
smukdymas nebus stabdomas, pa-
dėtis gali tapti fatališka, katastrofiš-
ka. Vadinasi, valdžioje mums reikia 
žmonių, kurie yra ne tik išbandyti 
Lietuvos politikoje, bet ir yra pa-
jėgūs suvokti, jog ekonomika yra 
ne vien rinka, bet ir viešasis sekto-
rius. Žmonių, kurie suprastų, kad 
krizę  įveiksime, apgindami ne tik 
privačius, bet ir viešuosius  intere-
sus, kad ekonomikos reformos turi 
būti vykdomos ne tik konkurenci-
jos, bet ir solidarumo bei socialinio 

teisingumo dvasia. Šiuo požiūriu 
socialdemokratinė pozicija yra tin-
kamesnė krizės įveikimui nei kai 
kurių kitų pretendentų išpažįstamas 
rinkos fundamentalizmas”, – mano 
profesorius P. Gylys.

“Dėl visų minėtų priežasčių Al-
girdas Butkevičius žmogus, nuo-
sekliai praėjęs visas lietuviškos 
politikos pakopas, ir todėl gerai 
suvokiantis vietines ir valstybines 
problemas, švarios  reputacijos ir 
subalansuoto charakterio žmogus – 
yra remtinas kandidatas į Lietuvos  
Respublikos  Prezidentus. Mes apie 
jį, skirtingai nei apie kai kuriuos 
kitus kandidatus, viską žinome, to-
dėl šiuo  atveju mūsų pasirinkimas 
būtų sąmoningas ir skaidrus”, – įsi-
tikinęs profesorius.

SoCiALdemoKRAtų viešnAgĖ RASeiniuoSe

  Po Pusmečio valdančioji dauguma atsitokėjo Profesorius Povilas gylys: 
„mes apie algirdą Butkevičių, skirtingai nei apie kai 

kuriuos kitus kandidatus,  viską žinome“
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Apsilankymo Raseiniuose dieną Algirdas Butkevičius su jį lydinčiu Seimo nariu E.Jonyla ir Raseinių rajono socialdemokratais 
prie Kultūros centro.

“Visos lemtingos gruodžio 
nakties išsakytos opozicijos 
atstovų prognozės 
išsipildė: išsiplėtė šešėlinė 
ekonomika,  PVM 
grobstymas siekia apie 
300 mln. Lt. Ir tai tik pradžia. 
Jei nebus padaryti skubūs 
įstatymų pataisymai, 
pasekmės gali būti dar 
liūdnesnės”.  “Socialdemokratinė pozicija yra tinkamesnė krizės įveikimui nei kai kurių kitų 

pretendentų išpažįstamas rinkos fundamentalizmas”, – mano profesorius P.Gylys.
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Politologė Lidija Šabajevaitė 
mano, kad iš visų septynių kandi-
datų į šalies vadovo postą – Algir-
das Butkevičius vienas realiausių. 
Jam pakanka kompetencijos, nes 
dirbo ministerijoje, savo žinias 
įgyvendino praktiškai ir atitinka 
lietuvių lūkesčius.

A. Butkevičius – išskirtinis 
kandidatas

Pasak politologės, daugiau-
sia šansų tapti šalies vadovu turi 
patirties politikoje įgiję žmonės. 
A.Butkevičius – vienas iš jų. Susi-
siekimo ministro darbo ragavusiam 
A.Butkevičiui pakanka žinių ir 
praktikos, todėl jis, anot politolo-
gės, puikiai tiktų vadovauti šaliai. 
L.Šabajevaitė abejoja, ar iš tiesų 
lietuviai jau tiek subrendę, kad ša-
lies vairą patikėtų moteriai.

“Įdomūs laikai. Amerikoje įvy-
ko didysis perversmas – balsų dau-
gumą surinko moteris ir juodaodis. 
Lietuvoje panašu, kad daugelis 
savo simpatijas atiduoda moteriai, 
bet ne apskritai moteriai, o konkre-
čiam asmeniui”, – apie rinkimus 
kalba L.Šabajevaitė.

Pasak politologės, šaliai šiuo 
metu reikia ypatingo žmogaus.

“Sunkmečiu reikia vadovo, 
kuris sugeba suderinti užsienio ir 
vidaus politikos reikalus. Mūsų 
laikais šios abi sritys yra labai susi-
jusios. Juk krizė kilo iš tarptautinių 
finansų, bet smogė kiekvienos vals-

tybės vidaus finansams. Šiuo atveju 
Prezidentas turėtų sugebėti daryti 
įtaką mokesčių sistemai. Nors tai 
ne Prezidento prerogatyva, tačiau 
negalima atskirti vidaus ir užsie-
nio politikos. Prezidentas gali labai 
daug lemti”, – teigia pašnekovė.

L.Šabajevaitė įsitikinusi, jog so-
cialdemokratų kandidatas į Prezi-
dentus A.Butkevičius atitinka tau-
tiečių reikalavimus ir lūkesčius.

“Vargu, ar rasi idealų žmogų. 
Absoliučiai charizmatiškų asmeny-
bių epochoje atsiranda labai retai. 
A.Butkevičius yra gerai pasiruo-
šęs. Jis neturi šleifo, kuris velkasi 
paskui kai kuriuos politikus. Jei į 
rinkimus eitų kitas socialdemokra-
tas, kažin, ar turėtų tiek šansų. Vis 
dėlto, A.Butkevičiaus atvejis yra 
kitoks”, – mano L.Šabajevaitė.

Apie Prezidento galias

Liaudis sunkmečiu susižavėjusi 
ekonomikos specialistais. Tikriau-
siai dėl to, kad krizės laikotarpiu 
viliasi vadovo veiksmų, sustabdy-
siančių skurdo plitimą.

“Kiekvienam yra svarbu turėti 
darbą, gauti atlyginimą. Gal to-
dėl iš Prezidento tikimasi teisingų 
veiksmų, tvarkant ekonominę ša-
lies padėtį. Bet manau, kad negali-
ma iš akiračio išleisti ir kitų dalykų. 
Jeigu mes vykdysime tokią švie-
timo politiką, tokią kultūros poli-
tiką, kokia yra šiandien, tai vėliau 
nebeturėsime galimybės ir teisės 

kalbėti apie moralines vertybes. O 
švietimas yra pagrindas. Švietimo 
sistema suteikia galimybę išmokti 
tvarkytis ekonomikoje”, – teigia 
L.Šabajevaitė.

Politologės nuomone, Lietuvos 
Respublikos Prezidentas negali rū-
pintis tik užsienio politika. Jis pri-
valo rūpintis ir ekonomika – vidaus 
politikos klausimais. 

“Galių Prezidentui užtektų, jei-
gu palaikytų gerus santykius su 
Seimo dauguma. Žinoma, jei Sei-
mo daugumoje yra savi pagal par-
tinę nuostatą,  tokius santykius pa-
laikyti yra paprasta. Jei Prezidentui 
tektų dirbti su kitos pakraipos 
Vyriausybe, bendradarbiauti būtų 
žymiai sunkiau. Bet... Prezidentas 
turi teisę skirti žmones į Vyriausybę 
– tartis su kitos partijos Vyriausy-
be galima ir privaloma. Negalima 
pakelti rankų į viršų ir pasiduoti. 
Kitas dalykas – kaip Prezidentas 
pasiruošęs kautis. Vadovas turi tei-
sę teikti įstatymų projektus – Sei-
mas gali priimti arba atmesti, bet, 
manau, kiekvienas Prezidentas gali 
gana daug, jeigu jis to nori”, – tiki-
na politologė.

Patrauklūs kandidato 
pasiūlymai

Dabartinė situacija rodo, kad 
priemonės, kurias priėmė dabartinė 
valdžia, neduoda laukiamo rezulta-
to. Vadinasi, reikia ieškoti kažko 
kito. L. Šabajevaitės teigimu, būtų 

galima pažiūrėti, kaip pasielgė 
daugelis Europos Sąjungos šalių ir 
elgtis panašiai. Tik dirbantieji gali 
išvesti iš krizės.

A.Butkevičius yra patrauklus 
Lietuvai, nes siūlo tai, ko kol kas 
nesiūlo kiti. Vienas iš kandidato 
tikslų – užtikrinti socialines garan-
tijas mažiausias pajamas gaunan-
tiems žmonėms.

“Ši kryptis teisinga, primenanti 
ES nuostatą – daugelyje ES šalių 
stengiamasi ne mažinti, bet padi-
dinti socialines garantijas. Kadangi 
pasaulyje nedarbas auga, tai pašal-
pos gavimo laikas pratęsiamas. Pas 
mus – Lietuvoje – bedarbio pašalpa 
ribojama. Jei gavai išeitinę išmoką, 
reiškia, negausi bedarbio pašalpos. 
Nemanau, kad tai išsyk pripratin-
tų Lietuvos žmones tapti valstybės 
išlaikytiniais. Manau, kad kaip tik 
reikėtų padėti žmonėms, neteku-
siems darbo, todėl A.Butkevičiaus 
tikslui galima pritarti”, – sako 
L.Šabajevaitė.

Politologė pritaria ir kitiems 
A.Butkevičiaus uždaviniams – 
įvesti progresinių mokesčių siste-
mą, nekilnojamojo turto mokestį.

“Galiu pateikti pavyzdį. Pra-
ėjusio amžiaus 4-ojo dešitmečio 
pradžioje, per didžiąją depresiją, 
JAV prezidentas Ruzveltas įvedė 
mokestį nekilnojamajam turtui. 
Nuo 5 milijonų dolerių vertės tur-
to, žmogus privalėjo sumokėti 75 
procentus sumos. Šis mokestis 

buvo laikinas. Bet visiems turtin-
giesiems buvo pasakyta – arba jūs 
duodate lėšų į bendrą katilą, kad 
išbristume iš krizės, arba mums 
grės labai rimti socialiniai sukrėti-
mai. Arba jūs išliksite – arba žmo-
nės jus nušluos. Manau, kad esant 
krizei, ir Lietuvoje būtų galima 
įvesti turto mokestį”, – pasakoja 
L.Šabajevaitė.

Lietuva turi galvoti savo galva

Matome, kad kitos šalys jau 
giriasi, jog padėtis stabilizuojasi. 
Deja, Lietuvoje šviesos tunelio 
gale dar nematyti. Reikia pasinau-
doti užsienio šalių patirtimi. Bet, 
pasak L.Šabajevaitės, iš istorijos 
nelabai norima mokytis.

Kalbėdama apie būsimojo Prezi-
dento pareigas ir funkcijas politolo-
gė užsimena, jog Lietuva turėtų pa-
dirbėti ir užsienio politikos srityje.

“Manau, neturėtume skubėti 
pritarti tiems, dėl kurių pozicijos 
abejojama arba diskutuojama. Jei 
mes palaikome Gruziją – sakome, 
kaip blogai, kad Abchazija ir Ose-
tija paskelbė nepriklausomybę. O 
jei nepalaikome Serbijos – pripa-
žįstame Kosovo nepriklausomy-
bę. Bet iš esmės tai yra beveik tas 
pats. Tikriausiai, Lietuvai reikia 
galvoti savo galva, palaikyti gerus 
santykius su visais kaimynais, bet 
pirmiausia, nepamiršti naudos sau 
ir neprarasti orumo”, – teigia poli-
tologė.

politologė: algirdas Butkevičius atitinka lietuvių lūkesčius

KAndidAtAS į PReZidentuS ALgiRdAS ButKevičiuS:

keliŲ sektoriui bŪtinos lĖšos

rekonstruoti ar sutaisyti apie 8,2 
proc. dangos. 2008 m. kelių sek-
toriaus finansavimo požiūriu buvo 
patys sėk mingiausi, tačiau net ir 
tada buvo rekonstruota ir sutvar-
kyta tik 6,5 proc., o 2009 m. bus 
suremontuota tik pusantro procen-
to. Ne veltui sakoma, jog taupus 
moka dukart. Atidėtas kelio dan-
gos remontas ateityje pareikalauja 
sudėtingesnio remonto, o tuo pa-
čiu ir didesnių investicijų. Todėl, 
norint, kad Lietuva būtų patraukli 
investicijoms, reikalinga ir gerai 
išplėtota bei prižiūrima kelių in-
fra struktūra.

Įstoję į Europos Sąjungą nori-
me gyventi kaip jos senbuvių ša-
lių gyventojai. Austrijoje, Vokie-
tijoje, Danijoje žvyrkelių nėra, o 
Lietuvoje žvyrkeliai sudaro per 8 
tūkstančius kilometrų. Negalima 
pamiršti, kad per metus žvyrke-
liai netenka iki 1 mln. 700 tūkst. 
tonų žvyro, kurį reikia atstatyti, o 
tai yra milžiniški nuostoliai vals-
tybei. Nuo 2000-ųjų iki 2008 m. 
išasfaltuota 1 962 km žvyrkelių, 
kelių su patobulinta danga dalis 
padidėjo nuo 53 iki 62 proc. Ta-
čiau šiemet, sumažinus finansavi-
mą, kasmet bus išasfaltuojama po 
50-75 km. Jei pavyktų išsaugoti 
praėjusių metų finansavimo lygį, 
žvyrkelių būtų išasfaltuojama kas-
met po 350–400 km.

Pagerinus šių kelių dangų ko-

kybę, kelių naudotojai per metus 
patirs apie 17 mln. Lt mažesnes 
autotransporto priemonių einamą-
sias sąnaudas, 9 mln. Lt sumažės 
nuostoliai dėl dulkėtumo bei 14 
mln. Lt per metus sumažės nuos-
toliai dėl sugaišto laiko kelyje. Pa-
pildomai išasfaltavus žvyrkelius 
Lietuva sutaupytų 42 mln. Lt per 8 
metus, nes nebereikėtų pažvyravi-
mo. Ką jau kalbėti apie saugumo 
pagerėjimą keliuose.

Statistikos duomenimis, praė-
jusiais metais Lietuvos keliuose 
žuvo 242 žmonėmis mažiau, su-
žeista – 2149 žmonių mažiau nei 
2007-aisiais. Tačiau, mano nuo-
mone, to nepakanka, eismo sau-
gumo srityje reikia nuolat ir siste-
mingai kovoti su skaudžiais eismo 
įvykiais. Tą liudija ir 2009 m. pra-
džioje įvykę skaudžiausi Lietuvos  
eismo įvykiai. Šioje srityje reikia 
dirbti kryptingai: rekonstruoti ava-
ringas sankryžas, tiesti pėsčiųjų ir 
dviračių takus, vykdyti švietėjišką 
veiklą, plėsti greičio matuoklių 
tinklą. Šioms priemonėms įgyven-
dinti reikalingas stabilus sistemin-
gas finansavimas.

Lietuvos Vyriausybė turi su-
vokti, kad investicijos į kelių in-
frastruktūrą yra ilgalaikės ir naudą 
visuomenė gaus ne vienerius me-
tus, o 12–18 metų, todėl reikalin-
gas stabilus kelių sektoriaus finan-
savimas.

Atkelta iš 9 p.

    

Lietuvos socialdemokratų par-
tija kartu su broliškosiomis kai-
riosiomis Europos partijomis sie-
kia sukurti teisingesnę, saugesnę 
visuomenę, gerovės valstybę ir 
įveikti iššūkius, su kuriais susi-
duria visa Europa. Lietuvai kaip 
niekad yra būtina solidari Euro-
pos šalių pagalba įveikiant krizę.  
Mums svarbiausia – žmogus. Ne 
bankai, ne akcijos, ne įmonės. 
Žmogus. Tai didžiausia vertybė.

Laikomės nuostatos, kad vals-
tybė turi imtis reguliavimo sver-
tų krizei įveikti. Mums nepriim-
tinas dešiniųjų noras „apkarpyti“ 
socialinius iškovojimus ir ekono-
minius sunkumus perkelti ant pa-
prastų žmonių pečių. Todėl mūsų 
svarbiausi tikslai yra šie:
•	 Gaivinti ir plėtoti ekonomi-

ką, išvengiant naujų finan-
sinių krizių;

•	 Naujoje socialinėje Europo-
je gerbti kiekvieną žmogų; 

•	 Paversti Europą pirmau-
jančia globalia jėga kovoje 
su klimato kaita;

•	 Ginti visų žmonių lygias ga-
limybes ir lyčių lygybę;

•	 Stiprinti Europos vaidmenį 
siekiant saugumo ir taikos 
visame pasaulyje

Svarbiausias mūsų siekis – 

kurti darbo vietas, išjudinti eko-
nomiką, įveikti nuosmukį. Mes 
skatinsime Lietuvos įsiliejimą į 
euro zoną, kuri užtikrintų mums 
finansinį stabilumą. Mes skatin-
sime „žaliąją“ ekonomiką – nau-
jos kartos energetiką, energijos 
tiltus tarp Rytų ir Vakarų, Šiaurės 
ir Pietų. Turi būti daugiau inves-
tuojama į žmonių kvalifikacijos 
kėlimą, mokslą ir inovacijas, ku-
rios kurs naujas darbo vietas. 

Visuose Europos teisės aktuo-
se turi būti įtvirtintas socialinės 
gerovės siekis.  Susitarsime dėl 
Europos šalių socialinės gerovės 
standartų. Šie standartai turi pri-
sidėti prie kovos su skurdu ir ne-
lygybe, turi užtikrinti ES sociali-
nę ir ekonominę plėtrą. Sieksime 
suvienodinti minimalius atlygi-
nimus, panaikinti vaikų skurdą. 
Mes sieksime, kad visi išėjusieji 
į pensiją, bedarbiai ar negalintys 
dirbti gautų poreikiais grįstas so-
cialinės gerovės išmokas, kurios 
garantuotų orų gyvenimą. 

Atsarginės planetos neturime. 
Todėl ypatingą dėmesį skirsime 
kovai su klimato kaita. Mažin-
sime priklausomybę nuo iškasa-
mų energijos šaltinių, diegsime 
naujas „žaliąsias“ technologijas, 
remsime modernią bendrąją že-

mės ūkio politiką 
Siūlysime parengti lyčių ly-

gybės chartiją, kovosime dėl ly-
gaus lyčių atstovavimo priimant 
sprendimus Europos institucijo-
se. Sieksime, kad būtų sudarytos 
kuo geresnės sąlygos auginti vai-
kus bei derinti priežiūrą šeimoje 
su profesine karjera. Remsime 
ES ir jos valstybių narių pastan-
gas stabdyti  prievartą šeimose ir 
smurtą prieš vaikus. 

Kartu su savo partneriais Eu-
ropoje kovosime už taiką visame 
pasaulyje. Stengsimės kylančius 
nesutarimus „karštuose“ pasau-
lio taškuose spręsti derybomis. 
Stiprinsime Europos šalių ryšius 
su ES kaimynėmis. Skatinsime 
aktyvų dialogą su Kinija ir In-
dija, stiprinsime partnerystę su 
JAV. Bendromis pastangomis 
sieksime įveikti pasaulyje esan-
tį skurdą ir mažinsime konfliktų 
galimybę.

Šiuose Europos Parlamento 
rinkimuose kiekvieno piliečio 
balsas yra svarbus. Kartu su kitų 
Europos šalių piliečiais įveikime 
iškilusius iššūkius ir pasukime 
Europos vystymąsi gerovės ke-
liu.

lietuvos soCialdemokratŲ partiJos rinkimŲ 
Į europos parlamentą 2009 metais programos teZĖs

SvARBiAuSiA – žmoguS 
nauja kryptis europai ir lietuvai
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Mielą bičiulę Nijolę Tallat-Kelpšaitę sveikiname gražaus Jubiliejaus 
proga. Linkime Jums tokio širdies pavasario, kuriam pražydus, vėl jau-
natviškai nustebtumėt jo žalumos neišpasakytu grožiu.

Būkit laiminga!  Būkit mylima! 
Būkit dainoje!    LSDP bičiuliai

Gegužės 6 d. partijos, daly-
vaujančios rinkimuose į Europos 
Parlamentą (EP), burtų keliu pasi-
skirstė numerius. Socialdemokra-
tė Vilija Blinkevičiūtė, kuri savo 
laiminga ranka ištraukė ketvirtą 
sąrašo numerį tikisi, jog skaičius 4 
socdemams lems sėkmę.

Tautos prisikėlimo partijai atite-
ko Nr. 1, Fronto partija – 2, partija 
“Tvarka ir teisingumas” – 3, Lie-
tuvos socialdemokratų partija – 4, 
Žemaičių partija – 5, Centro partija 
– 6, Lietuvos liberalų sąjūdis – 7, 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija – 8, 
Pilietinės demokratijos partija – 9, 
Krikščionių konservatorių sociali-

nė sąjunga – 10. Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai 
rinkimuose bus 11-a, Darbo partija 
– 12-a, Tautinė partija “Lietuvos 
kelias” – 13-a, Liberalų ir centro 
sąjunga – 14-a, Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjunga – 15-a. 

Penktadienį Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK) oficialiai paskel-
bus rinkimuose dalyvaujančių par-
tijų sąrašą ir joms burtais suteiktus 
rinkimų numerius, prasidėjo rinki-
mų agitacijos kampanija. Rinkimai į 
naujos kadencijos 736 vietų EP vyks 
birželio 7 dieną. Lietuvoje renkama 
12 europarlamentarų.

Algirdas Butkevičius,
LSDP pirmininkas

 
Per vieną naktį sujaukę mokes-

čių sistemą valdantieji griebėsi 
kitos srities: dabar dešinieji ekspe-
rimentui pasirinko aukštąjį moks-
lą. Prisidengdami siekiu išspręsti 
aukštojo mokslo kokybės kėlimo 
klausimus, liberalai ir juos palai-
kantys sumanė įgyvendinti „lau-
kinės rinkos“ principus, atrodytų, 
visiškai tam netikusioje srityje: 
švietime. Tačiau ant liberalizmo 
ideologijos laužo dabar sudedama 
tai, ką iki šiol laikėme savo pasie-
kimu: savo šalies ateitį, galimybę 
turėti išsilavinusią tautą. Dešinieji 
pasiryžę visą aukštojo mokslo po-
litiką patikėti rinkai. Liberalams 
rinka – šventa karvė.

Liberalizmo bankrotas

Liberalizmo ideologijos ban-
krotą įrodo pasaulį krečianti fi-
nansų krizė. Būtent tai, kad visuo-
menė menkai reguliavo bankus, 
kad bankai siekė pelno bet kokia 
kaina, ir buvo ta priežastis, kuri 
galų gale sukėlė visos finansų pi-
ramidės griūtį, atvedė šalį į ekono-
minį nuosmukį. Tačiau Lietuvos 
liberalai ir toliau lipa ant liberaliz-
mo grėblio. Deja, šis mėginimas 
mums visiems gali brangiai kai-
nuoti – rizikuojama ne bet kuo, o 
mūsų valstybės ateitimi.

Šįkart lietuviškieji liberalai pa-
žengė labai toli. Iš Bangladešo ar 
Lotynų Amerikos kraštų pasisko-
linta „krepšelių“ ideologija perke-
liama į Lietuvą. Tarsi mes būtume 
kokie antrarūšiai ar trečiarūšiai 
gentyse gyvenantys žmonės, pirmą 
sykį sužinoję apie aukštųjų mokyk-
lų finansavimo principus. Tokia 
ideologija nepasiteisino Gruzijoje, 
jos neįmanoma perkelti ir į Lietu-
vą. „Krepšeliai“ besivystančiose 
šalyse padeda moksleiviams pri-
vačiose mokyklose siekti išsilavi-
nimo. Tose šalyse nėra valstybinio 
mokyklų tinklo, veikia privačios 
mokyklos. Lietuvos situacija visiš-
kai kita – mes turime labai išplėto-
tą aukštojo mokslo struktūrą, kurią 
reikia racionalizuoti. O tam reikia 
politinės valios, kurios, matyt, val-
dantieji neturi.

Konkuruos fizikai ir lyrikai

Ar pagerins aukštojo mokslo 
kokybę tai, kad daugiau studentų 
konkuruos dėl teisės ir ekonomi-
kos studijų, kad tarpusavyje rung-
sis fizikai su chemikais – kurie 
pritrauks daugiau „studijų krepše-
lių“? Ar bus pakankamai studentų, 
studijuojančių branduolinę fiziką, 

be kurių neturėsime savų specia-
listų būsimajai atominei elektri-
nei? Į šiuos klausimus švietimo ir 
mokslo ministras atsako papras-
tai – šįmet eksperimentuosime, 
o kitais metais žiūrėsime. Kokia 
tyra valstybės vizija, kokia ūkio 
plėtros perspektyva? Negi staiga, 
tarsi burtininko lazdelei pamojus, 
viskas apsivers ir susireguliuos 
savaime. Kada gi nustosime tikėti 
nereguliuojama rinka?

Dar nuo spaudos draudimo lai-
kų švietimas lietuviui buvo tarsi 
šventa sritis. Rusijos caras, siek-
damas parklupdyti lietuvių tautą, 
uždarė seniausią Rytų Europos 
universitetą – Vilniaus universite-
tą. Tuo metu Vilniaus universitetas 
buvo pasiekęs aukštumų moksle, 
tai buvo europinio lygio universi-
tetas: buvo dėstomos šiuolaikiškos 
gamtos mokslų, medicinos, isto-
rijos studijos, menai. Carui užda-
rius Lietuvos aukštąją mokyklą, 
buvo tikimasi užauginti paklusnią 
mankurtų kartą. Sovietmečiu Lie-
tuvos aukštosios mokyklos buvo 
regioninės: joms nebuvo skiria-
mas tinkamas finansavimas, trūko 
literatūros. Beveik pasaulinį lygį 
atitiko tik keli Sovietų Sąjungos 
universitetai, kuriems valdžia sky-
rė ypatingą dėmesį ir lėšų. Bet ir 
tada regioninėmis laikytos Lie-
tuvos aukštosios mokyklos išgy-
veno, kūrė bei lygiavosi į Vakarų 
Europos universitetus.

Aukojame Lietuvos ateitį

Lietuvai iš tikrųjų reikia aukšto-
jo mokslo reformos. Atsivėrusios 
Europos sienos, laisvas darbo jė-
gos judėjimas kelia uždavinį, kad 
mūsų parengti specialistai galėtų 
kaip lygūs su lygiais kovoti Euro-
pos darbo rinkoje, kad Lietuva ko-
votų dėl investicijų į šalies pramo-
nę ir verslą, kad būtume pajėgūs 
ne tik įgyvendinti sukurtas tech-
nologijas, bet ir patys kurti naujas. 
Turime gražių pavyzdžių, ką daro 
mūsų kaimynai: pergyvenusi mil-
žinišką krizę po Sovietų Sąjungos 
žlugimo Suomija sukūrė „Nokia“ 
fenomeną. Šis produktas neatsira-
do tuščioje erdvėje: Suomija nepa-
prastai daug investuoja į švietimą 
ir mokslą. Jau beveik dešimtmetį 
suomiai neužleidžia lyderio pozi-
cijų, tarptautiniais tyrimais verti-
nant viduriniojo mokslo kokybę. 
Suomių universitetų aprūpinimas 
kelia nuostabą. 

Prieš kelis dešimtmečius švedai 
siekė pakelti gyvenimo kokybę 
savo šiaurinėje dalyje. Praktiš-
kai plyname lauke atsirado Umeo 
universitetas, tapęs ne tik regiono, 
bet ir visos Skandinavijos mokslo 
cent ru. Kaip tai būtų galima pada-
ryti, jei švedai, kaip ir mūsiškiai 
liberalai, manytų, kad konkuren-
cija tarp universitetų šalies viduje 
gerina aukštojo mokslo kokybę?  
Umeo fenomeno paprasčiausiai 
nebūtų. Šiaurės Švedijos regionas 
ir toliau būtų atsilikusi provincija.

Atrodytų, sprendimas peršasi 
savaime: suteik daugiau laisvės 
universitetams, investuok į jų inf-
rastruktūrą, didink jų tarptautišku-
mo lygį, sudaryk geresnes galimy-
bes dėstytojų stažuotėms. Štai estai 

palengva atnaujina studijų bazę, 
perka naują mokslinę ir mokomąją 
įrangą. Toliau viskas  vyksta tarsi 
savaime: mokslininkai gali daly-
vauti tarptautiniuose projektuose, 
intensyvėja tarptautiniai mainai. 
Užtat estai lenkia mus tarptauti-
nių mokslo publikacijų skaičiu-
mi. Mes dar turime mokslo sričių, 
kuriose net pasaulio mastu esame 
tarp lyderių. Tačiau kas liks po to, 
kai šių sričių specialistų rengimas 
bus atiduodamas „laukinės rinkos“ 
teismui?

Geriausius specialistus rengsime 
užsienyje

Valdžia nenori prisipažinti, 
kad neturi pakankamai lėšų finan-
suoti šalies aukštąjį mokslą. Štai 
planuotas atlyginimų didinimas 
subliūško kaip muilo burbulas. 
Prisidengiant krize, ne didinami, 
o mažinami dėstytojų atlyginimai. 
Tai rodo, kad dešinieji neturi jokių 
prioritetų. „Krepšelių“ ideologijai 
įgyvendinti reikės papildomų lėšų 
net ir sumažinus priėmimą į vals-
tybės finansuojamas vietas. Todėl 
penktadaliu, o kai kur net perpus 
mažinamas priėmimas į magis-
trantūros ir doktorantūros studijas. 
Studentų priėmimas nukreipiamas 
į kolegijas. Manoma greitai pa-
rengti kolegijų studentus, tačiau 
jie, deja, nesugebės konkuruoti su 
universitetų parengtais specialis-
tais. Tuo pat metu mokesčių mo-
kėtojų pinigais bus finansuojamos 
privačios mokyklos, kurios rengia 
daugiausia vadybininkus, verslo 
specialistus. Kai pasaulyje kuria-
mos naujos technologijos, kurioms 
reikia aukštos kvalifikacijos darbo 
jėgos, tokie žingsniai yra ne kas 
kita, o tikrų tikriausias liūdnai pa-
garsėjusio Muravjovo ideologijos 
aidas.

Diplomų „malūnai“ ir kiti 
„krepšelių“ dariniai

Yra dar vienas dalykas.  Kai 
aukštosios mokyklos finansavi-
mas ims priklausyti nuo to, kiek ji 
pritrauks studentų, Lietuvos aukš-
tosios mokyklos sieks dubliuoti 
programas, kurti filialus, vykdys 
aktyvią reklamą. Tai konkurenci-
jos vaisiai. Gali būti, kad pama-
tysime ir visokių  „akcijų“, nuo-
laidų. Taip paprastai konkuruoja 
rinkos dalyviai. Toli eiti nereikia: 
Panevėžyje nėra nė vieno univer-
siteto, bet jau veikia trijų univer-
sitetų filialai. Kai kurios aukšto-
sios mokyklos filialus įsteigė net 
keliuose miestuose. Galime tikėtis 
ir lengvo diplomų dalijimo: ne pa-
slaptis, kad didelė dalis studentų 
mokosi ne siekdami gerų žinių, o 
tik išsvajotojo diplomo. Tikėtina, 
kad abi pusės – aukštoji mokykla 
ir studentas – bus suinteresuotos 
greitai besisukančiu „diplomų ma-
lūnu“. Kokia tada studijų kokybė? 
Visą muziką užsakys siekis turėti 
kuo daugiau „krepšelių“.

Amžinai skolingi absolventai

2002 metais Lietuvos social-
demokratų ir mūsų kolegų iš kitų 
frakcijų pajėgomis Seime pavyko 

eKSPeRimentAi Su LietuvoS Ateitimi

europarlamento rinkimuose 
Socialdemokratams atiteko 

4  numeris

pradėti įgyvendinti Vakarų Euro-
poje paplitusį studijų finansavimo 
modelį: prie savo studijų finansa-
vimo nedidele dalimi prisideda ir 
patys studentai. Studijų įmoka da-
liai studentų (520 Lt per semestrą) 
nėra labai didelė suma, tačiau ir 
šią sumą buvo galima pasiskolinti 
labai geromis sąlygomis iš valsty-
binio mokslo ir studijų fondo. Ge-
rai besimokantys nemokėjo nieko.

Visa tai nubraukta. Dabar stu-
dentai, negavę išsvajotojo „krep-
šelio“ turės tik du pasirinkimus: 
arba studijuoti savo lėšomis (stu-
dijų kaina sieks 4-18 tūkst. Lt per 
metus), arba ieškoti studijų tose 
šalyse, kur aukštasis mokslas ir 
dabar yra nemokamas: Airijoje, 
Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, 
Norvegijoje. Tas lėšas, kurias čia 
reikėtų skirti studijoms apmokėti, 
pasiturinčių tėvų vaikai galės skir-
ti pragyvenimo išlaidoms.

Likusieji rizikuoja ilgiems me-
tams tapti bankų skolininkais. 
Gaus ar negaus „krepšelį“– tai 
nulems valstybinio egzamino re-
zultatas. Akivaizdu, kad jam pa-
sirengti geresnes sąlygas turės 
turtingesnių tėvų vaikai, vaikai iš 
didesnių miestų, geresnių mokyk-
lų. Tuo tarpu neturtingiesiems ge-
ras išsilavinimas gali likti tik ne-
įgyvendinta svajone.

Ne kas laukia ir gavusių „krep-
šelius“. Jei nesugebėsi mokytis, 
reikės visą gautą finansavimą grą-
žinti. Nutraukusiems studijas ar 
pašalintiems studentams bus užka-
riamos milžiniškos skolos. Iš kitos 
pusės – aukštosios mokyklos taip 
pat nebus suinteresuotos šalinti 
studentų: jau kitais metais neteks 
„krepšelio“ lėšų. Štai ir turime 
„reformą“, kaip tame posakyje: 
norėjosi kaip geriau, o išėjo kaip 
visada.

Už kiekvieną stebuklą reikia savim užmokėti –
Savo gyvenimu, meile, širdim ir daina.
Kai atgal pažiūri, tai ir nedidelis džiaugsmas
atrodo tartum stebuklas, kuriuo tikėti imi.
Gal ir visas gyvenimas – vienintelis, vienas,
didžiausias stebuklas, nepaprastas paprastumu…

Justinas Marcinkevičius
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Algirdas Butkevičius,
LSDP pirmininkas, kandidatas į 
Lietuvos Respublikos Prezidentus

Lietuva sveikatos priežiūros 
srityje pasiekė daug. Šalyje yra 
suformuota sveikatos sistemos 
teisinė bazė, įdiegtas priva-
lomasis sveikatos draudimas, 
modernizuojamos sveikatos 
priežiūros įstaigos, diegiamos 
naujos technologijos. Lietuvos 
sveikatos sistema nėra klestinti, 
bet ji gerėja dėl planuojamų ir 
diegiamų visuomenės sveikatos 
programų. Pasaulio ekonomikos 
problemos, atsiritančios iki Lie-
tuvos, nėra pagrindas šį augimą 
stabdyti.

Šiuo metu Lietuvoje rengiami 
aukštos kvalifikacijos sveikatos 
priežiūros specialistai. Pasiekta 
teigiamų sveikatos rodiklių (kū-
dikių mirtingumo, neišnešiotų 
naujagimių skaičiaus mažėjimo, 
sergamumo tuberkulioze ir kai 
kuriomis kitomis užkrečiamomis 
ligomis). Toliau plėtojamos am-
bulatorinės, slaugos paslaugos, 
labiausiai paplitusių neinfekci-
nių ligų (širdies ir kraujagyslių 
bei vėžio) prevencinių progra-
mų įgyvendinimas, ypač daug 
dėmesio skiriama pagyvenusių 
žmonių sveikatos priežiūrai, die-
giamos paliatyvios slaugos pa-
slaugos.

Privačios sveikatos priežiūros 
įstaigas gali sudaryti sutartis su 
teritorinėmis ligonių kasomis 
dėl pirminio, antrinio lygio am-
bulatorinių ir dienos stacionaro 
bei dienos chirurgijos paslaugų 
teikimo. Panaikintas nekilnoja-
mojo turto mokestis privačioms 

sveikatos priežiūros įstaigoms. 
Nuo 1998 iki 2001 metų buvo 

pastebimas sveikatos finansa-
vimo mažėjimas. Ši neigiama 
tendencija lėmė tai, kad gydy-
mo įstaigų finansinė padėtis tuo 
laikotarpiu blogėjo, o ligonių 
kasos įsiskolino medikams už 
suteiktas paslaugas bei vaisti-
nėms už prekes. Bendra skola  
2001 m. pabaigoje  sudarė apie 
300 mln. Lt. ir pradėjo grėsti 
sveikatos finansavimo bankrotu. 
Nuo  2002 metų prasidėjo svei-
katos sektoriaus stabilizavimas. 
Buvo nuosekliai didinamas me-
dikų darbo užmokestis. Pirmą 
kartą per visą Nepriklausomybės 
laikotarpį buvo įdarbinti ir gavo 
atlyginimą visi Lietuvoje besi-
mokantys medicinos rezidentai. 
Pradėtos įgyvendinti prevencinės 

programos davė ženklių rezulta-
tų – daugeliui gyventojų padėjo 
išaiškinti ankstyvą vėžio riziką 
arba susirgimus pirminėje sta-
dijoje. Įsigijus reikiamą įrangą, 
žmonės sergantys vėžiu, pradėti 
gydyti linijiniais greitintuvais ne 
tik Vilniuje ir Kaune, bet taip pat 
Šiauliuose ir Klaipėdoje, pradė-
ta diegti profilaktinių priemonių 
vaikams sistema. 

Lietuvos sveikatos sistema 
nėra klestinti, bet ji auga dėl 
diegiamų naujų technologijų, 
kylančios medikų kvalifikaci-
jos, modernizuojamų gydymo 
istaigų, tiksliau planuojamų ir 
diegiamų visuomenes sveikatos 
programų. Priešingai, sveika-
tos sistemos plėtra yra Lietu-
vos atsakas į nūdienos iššūkius. 
Daugiau paslaugų gyventojams, 

ypač gyvenantiems kaime ir su-
laukusiems pagarbaus amžiaus, 
užtikrins didesnį gyventojų pa-
sitikejimą savo valstybe. Papil-
domos darbo vietos, reikalingos 
slaugai namuose, užtikrins darbą 
ir pajamas žmonėms, praran-
dantiems darbą privačiame sek-
toriuje. Investicijos į sveikatos 
apsaugos modernizavimą yra ne 
tik kokybiškesnių paslaugų ga-
rantas, bet ir naujos darbo vietos 
nuo bankų krizės kenčiančiame 
statybų sektoriuje. Ankstyva ligų 
diagnostika bei kokybiškesnis 
ligų gydymas išgelbės daugiau 
gyvybių, Lietuvos darbuotojai 
bus sveikesni, o Lietuvos įmo-
nės geriau konkuruos pasauline-
je rinkoje.

Manau, kad sveikatos sek-
toriaus plėtra yra investicija į 

Lietuvos ateitį. Visi Lietuvos 
gyventojai yra Tėvynei vienodai 
brangūs ir turi būti lygūs prieš 
ligą. Kiekvienas gyvenantis Lie-
tuvoje turi gauti kokybiškas ir 
savalaikes gydymo paslaugas, 
privalo būti laiduojamas medi-
kamentinio gydymo prieinamu-
mas. Sveikatos sektoriaus plėtrai 
2009 m. atsirado trikdžių, ku-
riuos akcentuoja 15-oji Vyriau-
sybė, siekdama pateisinti svei-
katos finansavimo mažinimą bei 
papildomus mokesčius. Tačiau 
reikia daryti viską, kad Lietuvos 
sveikatos priežiūros srityje būtų 
išnaudotos visos galimybės. O 
jų yra, tai – milžiniškos inves-
ticijos iš ES struktūrinių fondų, 
pingančios statybos, galimybė 
taupyti lėšas skaidriai organi-
zuojant viešuosius pirkimus, 
2008 m. parengta ir laukian-
ti įgyvendinimo papildomojo 
sveikatos draudimo koncepcija. 
Jei sveikatos priežiūrai pusantro 
karto padidėtų finansavimas, tai 
iki 2013 m. užtikrintume: lėšų 
taupymą pensininkams ir inva-
lidams maždaug 100 mln. Lt. 
per metus, kokybišką, be eilių 
dantų priežiūrą pagyvenusiems 
žmonėms, profilaktinius patikri-
nimus dėl vėžio ir širdies-krau-
jagyslių ligų. Trim šimtais tūks-
tančių žmonių daugiau gautų 
kompensuojamųjų vaistų, būtų 
sutvarkyti pagrindiniai gydymo 
įstaigų skyriai. Nuo finansavimo 
priklauso ir naujų darbo vietų 
medikams sukūrimas. Padidinus 
finansavimą pusantro karto, būtų 
galima sukurti 2000 darbo vietų. 
Jei pavyks sutvarkyti sveikatos 
sektorių, Lietuvos žmonės bus 
sveikesni ir gyvens ilgiau.

Aloyzas Sakalas, 
Europos Parlamento narys

Algirdas Butkevičius jau ket virtą 
kartą iš eilės žymia balsų dauguma 
perrenkamas į Seimą. Tuo negali pasi-
girti nė vienas iš pretendentų į Respub-
likos Prezidento postą, netgi šiandien 
labiausiai garbinami asmenys. Todėl 
galima tvirtinti, kad Vilkaviškio apy-
gardos rinkėjai savo išrinktu Seimo 
nariu ne tik nenusivylė, bet ir laiko jį 
patikimu savo atstovu Seime. Galima 
kelti klausimą, kuo taip žavi Vilka-
viškio rinkėjus Algirdas Butkevičius? 
Juk jis politikas, o ne estrados artistas. 
Atsakymas daugialypis, bet aš pami-
nėsiu tik keletą svarbiausių faktų.

Visų pirma – jis yra tiesos sakyto-
jas, todėl jo ištartas žodis tvirtesnis 
nei pas notarą antspaudais patvirtin-
ta sutartis. Jis pagarbiai vertina vi-
sus pašnekovus, vertina kiekvieno jų 

nuomonę, nevaidina visažinio ir ne-
laiko savo pašnekovų neišmanėliais. 
Jų išsakytoms mintims arba argumen-
tuotai pritaria, arba pasako, kodėl ne-
galima joms pritarti, ir tai paremia ne 
nuojautomis, bet pasekmių analize. 
Jis pripažįsta ir savo, ir savo partijos 
klaidas.Taip elgiasi tie, kuriems Vieš-
pats Dievas nepagailėjo sugebėjimų, 
turimus faktus sujungti į darnią sis-
temą ir po to daryti apibendrinimus. 
Todėl Algirdui Butkevičiui buvo ne-
sunku išdėstyti pagrindinius teiginius 
apie tai, kokia turi būti mūsų užsienio 
politika ir kokia vidaus. Jis atmetė 
dalies kitų pretendentų išliaupsintą 
„diržų veržimo“ politiką ir pabrėžė, 
kad jo dėmesio centre yra žmogus, 
todėl pagrindinis mūsų vidaus poli-
tikos tikslas ekonominio sunkmečio 
metu (ir ne tik jo) – daryti visuomenę 
solidarią, jis nusakė, kaip tai daryti. 
Tik solidari visuomenė sugeba išgy-
venti negandas, nepatyrusi milžiniškų 
nuostolių. Leiskite paklausti, kuris 

dar iš pretendentų bent puse lūpų už-
siminė apie visuomenės solidarumą?

Antra – Algirdas Butkevičius savo 
biografijoje neturi jokių „baltų dė-
mių“. Jis neslepia savo praeities, savo 
tėvų ir giminių. Jie visi garbingi žmo-
nės, kuriuos žino ir palankiai vertina 
visi vilkaviškiečiai.

Trečia – jis nemoka, kaip dalis kitų 
pretendentų, kalbėdamas nieko nepa-
sakyti. 

Visa tai byloja apie didelį preten-
dento moralinį autoritetą, kuris tie-
siog privalomas būsimam Respubli-
kos Prezidentui, ir kurio neturi tie, 
kurie stengiasi būti išrinkti bet kuria 
kaina.  Jis, kaip ir kiekvienas iš mūsų, 
turi ir trūkumų, kurių svarbiausiu 
laikyčiau nemokėjimą virsti  „gelbė-
toju“ ir „kalbėti nuo statinės“, tokiu 
būdu hipnotizuojant klausytojus, ku-
rie aklai eitų ten, kur rodo „gelbėtojo“ 
ranka. Bet, prisiminus kitus Lietuvos 
„gelbėtojus“, nežinau, ar tai iš tiesų  
trūkumas.

SveiKAme Kūne – SveiKA SieLA
apie sveikatos priežiŪros plĖtrą
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Algirdas Butkevičius Kauno universitetinėje ligoninėje.

ALgiRdAS ButKevičiuS – 
KAS jiS iR Kuo SKiRiASi nuo Kitų PRetendentų
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Gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną – Lietuvos pro-
fesinės sąjungos suorganizavo šventines eitynes Gedimino 
prospektu, kad susivienytų šalyje gyvenantys ir dirbantys 
žmonės. Šventėje dalyvavo socialdemokratų partijos atsto-
vai, tarp jų – pirmininkas Algirdas Butkevičius. 

Tūkstantine eisena sostinės Gedimino prospektu prasidė-
jo Lietuvos profesinių sąjungų organizuotas šventinis ren-
ginys, skirtas paminėti Tarptautinę darbo dieną – Gegužės 
1-ąją. 

Prie šventinės eisenos Vilniuje prisijungė ir socialdemo-
kratai, kurie visuomet siekė, kad Lietuvoje mažėtų nedarbas, 
kad žmogus, gyvendamas savo tėvynėje galėtų dirbti ir užsi-
dirbti. Nepaisant vyraujančios džiaugsmingos šventinės nuo-
taikos, vienijančios darbo žmones, buvo matyti ir protesto 
apraiškų. Eisenos dalyviai nešėsi plakatus, kuriose išryškėjo 
nepasitenkinimas dabartine situacija šalies darbo rinkoje.

Eisena nuo Žvėryno pėsčiųjų tilto Gedimino prospektu, 
Žygimantų ir Arsenalo gatvėmis pasiekė Kalnų parką. Čia 
koncertavo Taurakalnio kultūros centro kolektyvai, buvo 
sakomos kalbos. 

Socialdemokratų partijos pirmininkas ir kandidatas į Pre-

zidentus Algirdas Butkevičius pasveikino Lietuvos žmones 
ir nuoširdžiai jiems palinkėjo krizės laikotarpiu išvengti nei-
giamų jos rezultatų, turėti darbo ir nejausti nepritekliaus.

“Manau, jog Lietuva turi tapti patrauklia vieta darbui ir 
investicijoms. Darbas yra pagrindinė vertybė ir gerovės šal-
tinis. Ne mokesčių reforma, o kryptinga politika į užimtu-
mo didinimą yra esminė kovos su ekonomine krize sąlyga”, 
– teigė A.Butkevičius. Kartu su partijos pirmininku šven-
tėje dalyvavo socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas 
Zigmantas Balčytis,  Seimo opozicijos lyderis Gediminas 
Kirkilas, Seimo narys Algirdas Sysas, Seimo narys Juozas 
Olekas, Seimo narys Vytenis Povilas Andriukaitis, Seimo 
narys Jonas Jagminas ir buvęs Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas.

Eisenoje dalyvavo apie 1200-1500 žmonių. Profesinių są-
jungų konfederacijos pirmininkas A. Černiauskas pripažino, 
kad, nepaisant šventės, darbuotojų nuotaikos yra gana niūrios.

”Mes ir švilpavome, ir barėmės, bet juk negalima visą 
gyvenimą būti piktiems. Reikia solidarizuotis su pasau-
liu ir pašvęsti. Tai atokvėpis prieš didelę audrą”, – teigė 
A.Černiauskas.

S o C i A L d e m o K R AtA i  –  u ž  d i R B A n t į  ž m o g ų
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